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LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING

På flera håll har både höstvetet
och maltkornet börjat gro. Värmen
och fukten har satt i gång den
oönskade processen på spannmåls
fält från Skåne upp till Mälardalen.

kr/MWh, vecka 35 2019.
Spotpris, veckomedelvärde
i område SE3.
V 35 2019
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Ökad risk för
dålig spannmål
●

374:28

Det har pratats mycket om den
goda skörden i år och nu är risken
att delar av den försvinner, säger
Spannmålsodlarnas ordförande
Johan Karlzén.
SID 6
●

Bonde rasar
mot fiberjätten
● Två år efter det att fyra ki

lometer fiber grävts ner på
Stefan Carlssons mark väntar
han ännu på ersättning.
SID 9

Kvernelands nya plog 6300 S.

Ny tallparasit
hittad i Sverige

Kverneland
bryter ny mark

● Forskare misstänker att en

● Den norska redskapstill

ny trädparasit kan ha angripit
svenska tallar. Den gör att
barren gulnar och att träden
sedan sakta dör.
SID 13

verkaren presenterar många
nyheter i höst. Några av de
största är på plogsidan.
SID 10

Målet för rapsresan

SID 4-5

Vid AAKs fabrik i Karlshamn tas en stor majoritet av den svenskodlade rapsen emot och pressas till olja och andra produkter.
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Mer enskilt ägande kan öka
fiskets ekonomiska värde.

Skogsstyrelsen
följer inte riksdagens
intentioner.

Oatly vill vara
ett mjölkföretag.

Passa
på!
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OSKAR SCHÖNNING

Suverän jordbearbetning till bra pris
Kongskilde Vibro Flex VFM 4319 är en effektiv 19-pinnars stubbkultivator med 22,5 cm pinndelning,
4,30 m arbetsbredd, noggrann djupinställning och kraftiga, starkt vibrerande Vibro Flex-pinnar för
effektiv inblandning. Just nu 84.000:Kontakta din säljare för mer information!
Pris exkl moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Tel 0771-38 64 00 | www.lantmannenmaskin.se

Följ oss på
sociala medier
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Låt fisket bidra till utveckling

F

iskerätten är en bortglömd
rättighet. Kräftfisket och
åtföljande konflikter kring detta
brukar dock vara en årlig
påminnelse om att rätten att
fiska faktiskt är knuten till fastigheterna.
Fisket är i stor utsträckning en under
utnyttjad resurs. Mer enskilt ägande och
förvaltande av fisket kan öka fiskets
ekonomiska värde och bidra till att utveckla
landsbygden.
En anledning till ointresset för fisket
bland ägarna är hur fiskeförvaltningen är
organiserad. Den historiska bakgrunden är
att fisket varit samfällt inom byarnas
skifteslag. Beroende på gårdens storlek har
den fått en andel av fisket inom byns
marker, oavsett om fastigheten omfattar
strand eller vatten. En på det hela taget
praktisk förvaltning för det husbehovsfiske
som bedrevs förr.
I dag är en stor del av fisket fort
farande samfällt och inte sällan
har avstyckningar och försäljning
ar skapat en viss oreda i ägande
förhållandena. Ett sätt att skapa en
fungerande förvaltning kring fisket

är upprättandet av fiskeområdes
föreningar.
1981 års lag om fiskevårdsområden
 onstruerades för att driva fram bildandet
k
av fiskevårdsområden. Ett viktigt motiv för
lagstiftningen var att bereda allmänheten
tillgång till fiske. Tyvärr har det också
minskat värdet av fiskerätten för många
markägare.
Fiskevårdsområdena blev i många fall
så stora att normalstora lantbruksfastig
heter inte har större andel i fisket än någon
tiondels procent. Det är få fiskerättsägare
som har några inkomster att tala om från
fiskekortsförsäljning.
Även om en fastighetsägare äger en majo
ritet av fiskerätten i den egna byns skiftes
lag har denne små möjligheter att själv för
foga över ”sitt fiske” då fisket organiseras i
ett fiskevårdsområde som kan ha en sock
ens storlek. Det finns dock möjligheter att
utesluta fiskevatten som kan utgöra en egen
enhet, det är dock mer oklart om denna
möjlighet kan omsättas i praktiken.

rättigheter till stora administrativa
enheter och öppna dem för allmän
hetens fiske. Dessa syften mot
verkar de fastighetsägare som hellre
vill utveckla sitt fiske i egen regi.
Fiskevårdsområden fyller flera viktiga
funktioner, inte minst genom att samla ett
spritt ägande av en rättighet som för de
f lesta fastigheter har ett försumbart värde.
Men i de relativt få fall där det är lämpligt
bör samhället inte motarbeta en utskiftning
av samfällt fiske inom skifteslag och
uteslutning ur fiskevårdsområden.
Ett mer direkt ägande och förfogande
över fiskerätten skulle möjliggöra investe
ringar och utveckla det lokala näringslivet
genom turism. Enskilt ägande är en
betydligt bättre ägandeform för att skapa
värden än vad diffust samägande är
– det gäller även fiske.

Helt klart är att lagstiftningen
syftar till att sammanföra fiske
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... att det är beklagligt att de
svenska avräkningspriserna
för griskött inte riktigt
hakar på den uppåtstigande
trenden i Danmark. Danish
Crown höjer nu avräk
ningspriset till 12 danska
kronor per kilo, en höjning
med närmare4 kronor eller
38 procent på ett år. Det är
det högsta priset på sex år.
Svenska slakterier har
mäktat med blygsamma
höjningar på 1 krona eller
mindre under samma tid.
Samtidigt minskar gris
slakten jämfört med i fjol.
Danskarna drar stor nytta
av den ökade exporten till
Kina. Antalet grisar i EU
minskar och kronan
är svag.
Det borde vara
guldläge. Hur och när
kommer motsvaran
de lyft för den
svenska grisen?

CITATET

» Här har vi en
av nycklarna till
att föda världens
befolkning
framöver. «
Ole Rom Andersen, VD på
det danska företaget Biomass protein, som pressar
protein ur vallgröda.
KÄLLA: LANTBRUK.COM
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Frågor?

En homogen blandning,
friska djur & hög produktion
med mixervagn från Peecon

Ring din närmaste
återförsäljare eller
vår mixerspecialist
Richard: 0730-40 41 48

Mer än 8.500 användare!
Varje PEECON byggs
för sin kund och
specialanpassas till
anläggning och stallar

En Peeconmixer levereras med
1-4 skruvar beroende på volym, ex:

Peecon Eco Future 6-15m3, 1 skruv

• Snabb homogen blandning ger friska djur och hög produktion
• Begränsat effektbehov tack vare smart konstruktion
• Mycket lång livslängd och mycket begränsat behov av service
• 5 års garanti på skruvarnas drivlina och våg med högsta precision
• Modeller från 6 m³ till 64 m³ kan skräddarsys efter dina behov
• Låg värdeminskning och låga underhållskostnader
• Effektiv och energisnål - valuta för pengarna!

Peecon Mammoet Future 22-50m3, 3 skruvar

Peecon Twin Future 12-32m3, 2 skruvar

Peecon har 1-4 luckor som
standard beroende på modell,
som extrautrustning kan
fler monteras. Här visas
alternativa placeringar:

Standard

Standard

Standard

Standard

Höger bak

Se en film på Peecon
i arbete genom att scanna
QR-koden med
kameran på din mobil

Foderluckor snett bak
för smala foderbord

Mitt bak
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Alla priser exkl moms. Maskiner på bild kan vara extrautrustade.
Reservation mot felskrivningar. Mer information och närmaste återförsäljare på nordfarm.se

nordfarm.se
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Arlas mjölkpris oförändrat i september

VECKANS AVSNITT:

pressmeddelande att ogynnsam
väderlek har lett till en liten
minskning av den europeiska
mjölkproduktionen i juni, vilket
medför att mjölkproduktionen
2019 ligger i nivå med 2018.
Även industrimarknaderna
fortsätter att vara stilla:
”Effekterna
av
fortsatta

● Nya plogar från Kverneland.
● Svenska skogsmaskiner

A conto-priset ligger fast för
såväl konventionell som ekologisk mjölk i september.
Den konventionella mjölkens a
conto-pris ligger kvar på 340,4
öre per kilo och ekomjölken på
454,8 öre per kilo.
Arlas ledning skriver i ett

minskningar av smörpriserna
motverkas av ökningar av pri
serna för skummjölkspulver.
Medan priserna på ost fortsätter
att vara stabila har priserna på
helmjölkspulver försvagats nå
got till följd av att invägningen
på Nya Zeeland ökat kraftigt.”
ATL

från Finland.
● Lantbrukare släcker

fältbranden.
Nytt avsnitt varje måndag!
Här hittar du ATL TV:
ATL.nu/atltv

Här hamnar 4 000

FABRIKEN I KARLSHAMN TAR EMOT
NÄSTAN HELA SVERIGES SKÖRD
KARLSHAMN.

Oavsett om det är Lantmännen, Svenska Foder, BM Agri
eller någon annan handlare
som köper din raps hamnar
den sannolikt vid intaget hos
AAK i Karlshamn. Här köar
över 100 lastbilar med 40
ton frön i lasten varje dag
under högsäsong.
För att få komma in och lasta av
gäller det att först klara nålsögat
där parametrar som vattenhalt,
avrens och andel brända frön
kontrolleras. Last som inte lever
upp till kraven avvisas utan par
don.
I år startade rapsskörden ti
digt. Det märktes inte minst hos
AAK i Karlshamn där de första
lastbilarna med rapsfrön dök
upp redan den 25 juli. Sedan
dröjde det bara några dagar in
nan den verkliga ruschen kom i
gång.
Under cirka tre veckor varje år
är det högsäsong där med en
tungt lastad bil var tionde minut
mellan klockan 06 och 22 när
den skånska skörden kommer
in.
Avgörande vid nålsögat
Under hela september fortsätter
sedan rapsen att strömma in
med lastbil och båt i takt med att
den tröskas i övriga landet.
Men det är vid intaget, eller
nålsögat, som avgörandet fälls.
Här tas prover på de inkomman
de lasterna som snabbanalyseras
medan föraren väntar kvar i bi
len.
Här tas prov på kvaliteten ge
nom att ett stort rör sticks ned på
flera ställen i lasten för att få ett
så rättvisande genomsnitt som
möjligt.
– Vi tittar bland annat på vat
tenhalten som inte får överstiga
9 procent, när det gäller rens ska
andelen ligga under 2 procent,
högre mängd ger prisavdrag och
maxgränsen är 4 procent. Grän
sen för brända frön i ett parti går
vid 5 procent, säger Anders
Holmqvist, chef för affärsområ
det Tekniska Produkter & Foder.

FAKTA  Fabriken
i Karlshamn
●●AAK förbrukar cirka

300 000 ton rapsfrö per år
och har en lagringskapacitet på 80 000 ton frön.
Bolaget producerar
125 000 ton rapsolja och
165 000 ton rapsmjöl.
Avrenset som sorteras bort
går till biogasanläggningar.
●●Produktionen är inriktad på
olika blandningar som används i livsmedelsindustrin
men också kosmetika och
tekniska produkter som
tvättmedel, tvål och stearin. Mjölet går till foderindustrin som proteintillskott.
●●Koncernen omsatte 26 miljarder kronor 2018 och
gjorde en vinst Ebit på 2
miljarder kronor.

Men mest kritisk är vattenhal
ten. En last med över 9,1 procent
vattenhalt eller mer avvisas di
rekt vid nålsögat. Skälet är att
för hög mängd vatten i en last
kan fördärva en hel silo på
12 000 ton inne på anläggning
en.
– Är vattenhalten för hög kan
det starta mikrobakteriell akti
vitet som börjar bryta ned fröna.
Då utvecklas också värme och i
en stor silo blir det till slut så
varmt att fröerna bränns vilket
påverkar oljekvaliteten. Grän
sen för skräpet handlar mer om
att det som kommer in inte är
rapsfrön så vi får ju inte ut något
värde av det, säger han.
De flesta får godkänt
Han säger att det är ”mindre än
en bil på hundra” som inte klarar
nålsögat men att det är för hög
vattenhalt som då oftast är orsa
ken.
När det gäller renset är det
som regel ogräs från fältet som
följer med som skräp när rapsen
skördas.
– Vet du med dig att du har
mycket ogräs i odlingen så gäller
det att vara noga när du rensar.
Sedan kan det också spela roll

om det är fuktigt eller torrt när
du rensar, säger Anders Holm
qvist.
Oljehalten avgör värdet
En annan parameter som mäts
vid intaget är oljehalten i fröna.
Den är inte kritisk för om lasten
tas emot men den avgör värdet
på leveransen. Hög oljehalt ger
så klart mer betalt. Minimikra
vet är 40 procent men en bra le
verans kan innehålla 48 procent
olja eller mer. Ersättningen sti
ger linjärt med oljehalten.
– Det lantbrukaren kan göra
är att välja en rapssort som ger
högre oljehalt, sedan är det väder
och vind som påverkar. Mycket
sol höjer både olje- och protein
halten och det gillar vi. Sedan får
det inte bli för torrt för då blir
det andra problem, säger Anders
Holmqvist.
Tar största delen
AAK förbrukar kring 300 000
ton rapsfrö om året. Det betyder
att större delen av den svenska
rapsskörden till slut hamnar i
Karlshamn.
Över tid köper bolaget in 80–
85 procent av förbrukningen
från svenska bönder. I fjol blev
det inte mer än kring 50 procent
svenskodlat beroende på den
svaga skörden.
I år när den totala skörden för
väntas landa på 350 000 ton, en
ligt Jordbruksverkets prognos,
blir andelen svenskt sannolikt
väldigt stor, menar Anders
Holmqvist.
– Vi köper också in rapsfrö
från andra EU-länder men i år
tror jag att den andelen blir väl
digt liten. Importen kan till ex
empel handla om högoljesyra
raps som ger specialkvalitet på
oljan. Vi har kontraktsodling
tillsammans med Lantmännen
på sådan raps men den kan be
höva kompletteras med import.
Sedan kan det rent marknads
mässigt bli billigare att ta in nå
gon last från utlandet, säger han.
Mikael Gianuzzi
010-184 40 97 red@atl.nu

AAK i Karlshamn förbrukar cirka 300 000 ton rapsfrö per år.

”Mycket sol höjer både olje- och proteinhalten och det gillar vi.
Sedan får det inte bli för torrt för då blir det andra problem”, säger
Anders Holmqvist (till höger), chef för affärsområdet Tekniska
Produkter & Foder på AAK. Till vänster Tomas Gylling, seniorrådgivare.

Avgörandets stund – kvaliteten på skörden snabbanalyseras
genom att ett stort rör sticks ned på flera ställen i lasten.
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Kronfågel fälls för klimatpåstående
Kycklingfärs är inte klimatvänligt, konstaterar Reklamombudsmannen.
I en kampanj framställde Kron
fågel kycklingfärs som ”Den kli
matvänliga färsen”. Det håller
inte säger näringslivets reklam
granskare Reklamombudsman

nen. Att kycklingfärs är mindre
klimatbelastande än nötfärs
innebär inte att den är klimat
vänlig. Generella miljöpåståen
den får enligt Reklamombuds
mannen bara användas om de är
bevisat sanna, något Kronfågel
inte kunnat hävda. Reklam
ombudsmannens beslut kom den
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Minskad mjölkinvägning i sommar

13 juni. Det har ingen tvingande
kraft, då reglerna baserar sig på
frivilliga överenskommelser.
Påståendet om kycklingfärs
finns inte längre kvar på Kron
fågels webbsida. Dock påståen
det om att ”Grilla klimatvän
ligt”.
Sara Johansson

● Mjölkinvägningen minskade

med 3,9 procent i både maj och
juni. Erik Bratthall, kommunika
tionschef på Arla, bekräftar
minskningen i maj för tidningen
Husdjur. Arla har haft en mins
kad invägning under det första
halvåret men han vill inte uppge
några siffror eller vad deras
prognos är. 
ATL

Mjölkinvägningen minskade.


FOTO: ANN LINDÉN

ton raps varje dag
Flera faktorer
lyfter årets skörd

Årets rapsskörd väntas bli 14
procent över femårssnittet
och landa på 350 000 ton.
Anneli Kihlstrand, VD på Sveri
ges Frö- och Oljeväxtodlare, har
fått besked om skördar som ofta
ligger över 4 000 kilo per hektar
och till och med över 5 000 kilo
i södra Sverige där den största
delen av skörden redan är tagen.
– Bilden från Mellansverige är
mer splittrad även om jag har
fått rapporter om goda skördar
där också, säger hon.
Bredd: 1-5 spalter

Skonsam vinter
Det finns flera faktorer bakom
det goda skörderesultatet i år:
– Vi fick sått i tid i höstas. Det
är en ödesfråga att rapsen hin
ner etablera sig. Dessutom var
det goda förhållanden. Det var
också en skonsam vinter vilket
gjorde att en stor del av sådden
klarade sig, säger hon.
Det var också första gången
tillväxtreglering tilläts i raps
och även om vintern inte var så
tuff i södra Sverige anses det ha
bidragit till att så stor del av
plantorna klarade sig. Det har

heller inte varit
något
större
insektstryck på
rapsen under
vår och för
sommar.
– Även om
det var en del Anneli
frost på sina Kihlstrand
håll i våras har
vädret också varit gynnsamt
med bra nederbörd under sä
songen, säger Anneli Kihlstrand.
Bra avkastning
Också Mikael Jeppsson, spann
målschef på Lantmännen, me
nar att avkastningen på rapsen
ser ut att bli väldigt bra.
– Inte så förvånande med tan
ke på att den blommade väldigt
länge. Det borgar för en bra av
kastning även om en del raps i
Mellansverige kan ha fått stryk,
säger han.
Mikael Gianuzzi

LÄS MER 
● Nu har startskottet gått för

Sveriges Rapsmästare.
SID 9

Sveriges totala rapsareal

KÄLLA: JORDBRUKSVERKET

Siffran för 2019 är preliminär.
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Vid AAKs fabrik i Karlshamn tas en stor majoritet av den svenskodlade rapsen emot.
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Köttfärs med
grönsaker
lanseras
● Danish Crown är värl-

dens näst största producent
av griskött. Nu lanserar företaget en köttfärs där hälften av innehållet är grönsaker. Målgruppen är konsumenter som vill skära ner
på mängden kött som de
äter.
”Det är viktigt att understryka att vår kärnprodukt
är kött. Men med det sagt
så måste vi förhålla oss till
att konsumenterna i högre
grad efterfrågar alternativ
till kött”, säger Finn Klostermann, VD på Danish
Crown Beef, i ett pressmeddelande.
ATL

Sveaskog får
ny HR-chef
– igen
● Marie Stålnacke har ut-

setts till ny HR-chef för
Sveaskog. Hon blir därmed
den fjärde personen på posten på lika många år. Marie
Stålnacke
kommer
närmast
från samma position hos
Lantmäteriet och
Marie
har tidiga- Stålnacke
re haft ledande befattningar inom
Stora Ensos HR-avdelning.
Marie Stålnacke tillträder
tjänsten den 1 oktober.
ATL

Låga halter av
svampgiftet
don i skörden
● De första analyserna visar

på mycket låga halter av
svampgiftet don i 2019 års
skörd av svensk spannmål,
långt under gräns- och
riktvärden.
Don-läget kan däremot
snabbt förändras, särskilt
under senare delen av
skördeperioden, skriver
Foder och Spannmål i sin
lägesrapport. Mycket
spannmål återstår att skörda och omfattande regn har
fallit under senare tid vilket
ökar risken för förhöjda
Don-halter. 
ATL

600

... utställare från hela värl
den kommer till den ameri
kanska jättemässan Farm
Progress Show, som hålls
27–29 augusti i Decautur,
Illinois, mitt i hjärtat av
majsbältet i den amerikans
ka mellanvästern. ATL är på
plats och bevakar. Håll koll
på atl.nu.
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Regnet har fått årets
spannmål att börja gro
”HAR DET VÄL BÖRJAT FINNS RISK FÖR SÄMRE KVALITET”
Det eviga regnandet har
ställt till det för flera spann
målsbönder. På flera håll
i landet har höstvetet och
maltkornet börjat gro.
– Det är ett dilemma för
har det väl börjat så kan det
ske en kvalitetsförsämring,
säger Johan Karlzén, ord
förande för Spannmålsodlarna.
Tendenserna har visat sig i nordvästra och östra Skåne samt i
Örebro och Mälardalen. Orsaken är att grödan var mogen när
värmen i kombination med upprepade regnskurar satte i gång.
En naturlig process för att kärnan ska gro men inte innan den
hunnit skördas.
– Det har inte regnat några
gigantiska
mängder men
det har inte
hunnit torka
utan vattnas
lite hela tiden. Johan

Det är som när Karlzén
man
hänger
tvätt ute i detta väder, den blir
inte torr för det kommer dugg
hela tiden. Det har så klart varit
fint emellanåt men har spannmålen väl blivit våt tar det tid att
få den att torka så att man kan
fortsätta skörda. Det är mycket
enerverande, säger Johan Karlzén.
Han är noga med att det inte
går att dra för stora slutsatser av
det här i nuläget utan det är bara
ett konstaterande att det har
börjat visa sig.
– Men det har pratats mycket
om den goda skörden i år och nu
är risken att delar av den försvinner i och med dessa kvalitetsproblem.
”Viktigt att vara vaken”
Både liggskörd och spannmål
som står rakt upp har börjat gro
och Johan Karlzén uppmanar

spannmålsodlare att titta noga
på sin skörd och konstatera om
man har problemet. Har det börjat gro ska man försöka isolera
de delar som är sämst så att inte
bra och dåliga delar blandas ihop
och ännu mer blir förstört.
– Det gäller att vara vaken och
se så att det inte har grott. Det
finns exempel där falltalet försvunnit på tre dygn när det har
regnat. Det har kommit i gång
och sedan har det droppat helt.
Så man ska titta i axen och vara
försiktig.
Är det risk att man gör
stora förluster?
– Ja, tittar du på prisskillnaden
mellan bra kvalitet och dålig
kvalitet kan det vara upp till 50
öre per kilo som försvinner om
man har otur. Framför allt om
man tecknat ett bra pris och kvalitet försvinner så är det inte kul.
Han betonar att hela Sverige
inte har drabbats utan att det bara har börjat visa sig.
– Men har det väl börjat är risken stor för att det eskalerar om
det inte slutar regna.
Vad bör man som spannmålsodlare prioritera?
– Har det skett i en gröda är det
kanske så att du ska hoppa över
på en annan om du har möjlighet.
Har du skadad gröda är det bättre
att kolla i de andra och prioritera
dem som inte blivit skadade. Den
blir inte sämre om den redan är
skadad, säger Johan Karlzén.
Uppmanar att hålla koll
Han säger också att spannmålsodlare inte ska drabbas av panik
om det visar sig att de har fått
grodd i spannmålen utan fokusera på att rädda det som inte har
skadats än. Men han uppmanar
alla att titta i sina fält och hålla
koll på falltalen.
– Det kan gå väldigt fort från
bra till dåligt. Det kan handla
om någon dag när det är så här
vått.
Mia Martelleur
mia.martelleur@lrfmedia.se

Groddar i kornax. 

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

”Vi har sett att det
börjar bli problem”
På Lantmännen har man
märkt av att bland annat
maltkorn och höstvete har
börjat gro innan skörd.
– Vi har sett att det börjar
bli problem, säger Mikael
Jeppsson, chef för spann
målsenheten på Lantmännen.
Över hela landet har det vid den
okulära besiktningen upptäckts
groddar.
– Vi har fått en del leveranser
med groddar med kärnor i och
en del höstvete som har tappat i
falltal. Men det är inte jättemycket generellt utan enstaka
partier, säger Mikael Jeppsson.
I nuläget är det svårt att bedöma hur återstående leveranser
blir i förhållande till vårens
prognoser.
– Vi får vänta in nästa leverans
och se vad det är för kvalitet då,
säger Mikael Jeppsson och betonar att det är en sådan bransch

där planen får ändras utifrån
hur verkligheten blir.
Vad händer om de leveranser ni har räknat med måste
klassas om?
– Våra rutiner och processer
är förberedda så att vi kan sortera in grödorna i
olika klasser
när det väl inträffar. Det är
därför vi tar
prover innan vi
tippar och gör
den
okulära Mikael
besiktningen.
Jeppsson
Det är mest
odlarna som kan förlora om
kvaliteten försämras?
– Det finns så klart en risk för
spannmålshandlare också. Även
om du har gjort allt rätt och har
groddbarhet i augusti är det inte
säkert att det gror tillräckligt
när det kommer ut ur groningsvilan i mars–april.
Mia Martelleur

Överproduktion av ekomjölk pressar priset
Svenska bönder ökade sin
produktion av ekologisk
mjölk med 12 procent under
2018 jämfört med föregåen
de år. Men försäljningen i bu
tik ökade inte i samma takt.
– Det är en överproduktion av
ekologisk mjölk just nu, säger
Jordbruksverkets Ulf Svensson.
Invägningen av ekologisk mjölk
ökade med drygt 50 000 ton från

2017 till 2018. Totalt producerades 465 000 ton ekologisk mjölk
i Sverige under 2018, enligt statistik från Jordbruksverket.
– Antalet ekologiska mjölkkor
har ökat, vilket då borde leda till
en ökad produktion av ekologisk
mjölk också, säger Jordbruksverkets statistiker Ulf Svensson.
Men mejerierna producerar
inte ekologiska mjölkprodukter
i samma ökande takt som invägningen.

– Försäljningen i butik har
alltså inte ökat i samma omfattning under den perioden.
Efterfrågan har sjunkit
Under första halvan av 2019 har
också ökningen av invägningen
mattats och böndernas produktion av ekologisk mjölk ligger på
samma nivå som under 2018.
– Det verkar som att efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter har avtagit. Då följer förr eller

senare produktionen med, vilket
vi ser i år, säger Ulf Svensson.
Priset som mejerierna betalar
bönder för ekologisk mjölk ökade 2016, vilket kan ligga bakom
ökningen av antalet ekologiska
mjölkkor som skedde under 2017
och 2018. Det priset har nu i stället sjunkit, säger Ulf Svensson.
– Det hänger ihop med efterfrågan och den produktion som
bedrivs.
Marc Skogelin/TT

Smörjmedel för en bättre
miljö. Och framtid.
Vi använder alla våra resurser, all vår erfarenhet och all
vår kunskap till att ta fram rätt produkter av rätt kvalitet
åt dig och den värld vi verkar i. Och eftersom miljön
idag med all rätt är den viktigaste frågan för oss och
den framtid vi önskar leva i, bidrar de miljökrav vi jobbar
efter till att ständigt göra våra produkter bättre och mer
miljövänliga.
Därför är vi extra stolta över ”Bättre miljöval”, vår egen
märkning för produkter och tjänster som på något sätt
har en lägre påverkan på miljö och klimat. Det är vårt
sätt att hjälpa dig som kund att göra ett bättre miljöval

när det kommer till smörjmedel. Med över 200 högpresterande smörjmedel, expertrådgivning, teknisk support
och vårt samarbete med noggrant utvalda återförsäljare
finns vi här för dig så att vi gemensamt kan tillgodose
dina behov.
Du hittar våra auktoriserade återförsäljare över hela landet.
Här får du en snabb direktleverans av precis den olja eller
det smörjfett som optimerar din produktion för höstbruket.
Läs mer på OKQ8.se/af-q8oils

”Bättre miljöval” är vår egen märkning för produkter
och tjänster som på något sätt har en lägre påverkan
på klimatet. Läs mer på okq8.se/foretag
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Det var vid körning med
en självgående hack som
stubben fattade eld.
FOTO: HANS DAHLGREN

Hjälpte
brandkåren
släcka brand
med harven
FURULUND.

Under onsdagseftermiddagen i förra veckan började det brinna i stubben
på ett fält utanför Furulund i Skåne. Branden
spred sig snabbt i vinden.
Flera av lantbrukets maskiner hjälpte till i släckningsarbetet.
Regnet den senaste tiden
har kanske gjort att marken
är fuktig. Men stubben på
fälten torkar snabbt upp efter skurarna. Det fick en
växtodlare i Furulund utanför Kävlinge erfara i förra
veckan.
Vid körning med en självgående hack fattade stubben
eld.
Spreds med vinden
– De hade fått en antändning på ett par olika platser.
Sedan hade vi vind som
gjorde att det spred sig, säger Joel Johansson, inre befäl hos Räddningstjänsten
Syd.
Brandkåren var snabbt på
plats. Dessutom fick gårdens maskiner hjälpa till i
släckningsarbetet.
– Med hjälp från lite harvar från gården kunde vi begränsa det till en yta på 800
gånger 500 meter.
Klippte ner stubben
I det här fallet användes både en harv och ett buret
hackaggregat för att klippa
ner stubben runt brandhärdarna, något som underlättade räddningstjänstens arbete.
– Ja, det är klart. Dels blir
det möjligt att kunna avgränsa genom att ta bort det
brännbara materialet, dels
blir det möjligt att vända
halmen så att vi kommer åt
att släcka. Så det är positivt,
säger Joel Johansson.
Hans Dahlgren
010-184 40 97 red@atl.nu

ATL TV 
● Se hur

elden
släcks
www.atl.nu/
atltv
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Tågolyckor med tamdjur
kostar miljoner varje år
Olyckan utanför Säffle i förra
veckan där 24 kvigor blev
dödade av tåget är den
största i sitt slag sedan åtminstone 2011. Men olyckor
med tamdjur sker årligen och
staten betalar miljonbelopp
till de drabbade djurägarna.
Det handlar om en gammal lag
från slutet av 1800-talet. Då
byggdes järnvägen ut och Järnvägstrafiklagen reglerar ersättningsskyldigheten vid skador
”till följd av järnvägsdriften”.

FAKTA Tågolyckor med nötkreatur
År
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2014
2016
2017
2018

Djur
6 stutar
13 kor
7 kvigor
18 kvigor
8 stutar, 9 kvigor, 1 ko
8 kor
11 kvigor
7 stutar
8 kvigor
12 nötkreatur (ospec)
14 kreatur (ospec)
11 kvigor
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annan tamboskap
Stängsellag
påkörda av tåget
– Det finns en
har alltså förhålstängsellag som
landevis lätt att
miljoner har totalt
säger att den
få ersättning av
betalats ut i ersättning
som äger djuren
staten. Det gäller
för tamdjur under
ska se efter dem
även för kostna2018.
men den här lagen
der som uppstår
innebär att vi har
kring själva olyckan.
skyldighet att ersätta
Värderingen av djuren
djurägaren oavsett orsaken
ska göras av ett slakteriföretill att djuren befinner sig på tag berättar Maj-Britt Andersspåret, säger Maj-Britt Anders- son.
son på Trafikverket.
– Vi måste anlita en oberoenDen som fått nötkreatur eller de part. Ersättningen ska bli

Ersättning
52 579 kr
93 785 kr
123 318 kr
85 800 kr
158 525 kr
56 500 kr
112 263 kr
104 032 kr
83 830 kr
239 951 kr
252 394 kr
167 629 kr

Län
Skåne
Södermanland
Värmland
Västerbotten
Västra Götaland
Jämtland
Jönköping
Jönköping
Örebro
Blekinge
Östergötland
Västernorrland

samma som om man hade sålt
djuren samma dag som de dog,
säger hon.
Enda undantaget är om samma djurägare blir drabbad gång
på gång och Trafikverket kan visa att det beror på grov vårdslöshet hos djurägaren.
– Då kan vi jämka ända ner till
noll, säger Maj-Britt Andersson.
7 miljoner betalades ut
Enligt TT betalade Trafikverket
ut över 7 miljoner kronor till
personer vilkas tamdjur blivit

påkörda under 2018. 5,5 miljoner kronor handlade om renar
och 1,5 miljoner om övriga tamdjur. Här finns såväl hästar som
nötboskap, får och getter, berättar Maj-Britt Andersson. Även
hundar och katter ersätts men
bara upp till en fjärdedels basbelopp (11 625 kr för 2019), sedan
jämkar Trafikverket ner summan.
Hund kan kosta 50 000
– En jakthund som är champion
eller har utbildning för björn
kan ha höga ekonomiska värden.
50 000 kronor är inte ovanligt,
säger Maj-Britt Andersson.
Enligt Maj-Britt Andersson är
olyckan utanför Säffle den största i sitt slag sedan åtminstone
2011 men ändå inte helt ovanlig.
– Vi har varit med om sådana
här smällar förut. Kor och kvigor följer ledaren och kan till
och med ställa sig på rad på spåret. Får man inte bort ledaren
kan det handla om upp till tjugo
djur, säger Maj-Britt Andersson.
Oskar Schönning
010-184 44 69 oskar.schonning@atl.nu

Drabbade djurägaren får stort stöd
24 kvigor dog i förra veckan
i en tågolycka utanför Säffle.
Ägare var Katarina och
Hans-Erik Blidstam på Tveta
gård.
– Om jag brister i gråt så
får du ha förståelse, säger
Hans-Erik Blidstam till ATL.
När ATL pratar med Hans-Erik
Blidstam har det gått knappt ett
dygn sedan olyckan. Ett regionaltåg körde på ett 20-tal av
hans kvigor. Orden stockar sig
när Hans-Erik Blidstam berättar om de 24 kvigor som än så
länge är identifierade.
Satt fast under tåget
Några kroppar satt fast under
själva tåget, andra låg kastade
kring banvallen, berättar han.
En kviga saknas fortfarande
och när ATL når Hans-Erik
Blidstam är det fortfarande
oklart om hon står och gömmer
sig någonstans eller om kroppen
blivit så illa tilltygad av tåget
att den inte gått att identifiera.
– En anställd tittade till dem
vid tiotiden och då stod de lugnt
och fridfullt i hagen. En timme
senare var de dödade av tåget tre
kilometer därifrån, säger HansErik Blidstam.
Det finns uppgifter om att
de ska ha blivit skrämda av
ett flygplan som flög lågt?
– Det finns sådana teorier ja,
men det kan också vara något

Hans-Erik Blidstam säger att han fått ett fantastiskt stöd av andra lantbrukare efter tågolyckan där
ett 20-tal av hans kvigor kördes ihjäl. Med hjälp av de två anställda Christofer Gård och Fredric Niska
hämtade han hem de sex överlevande kvigorna på onsdagen.
FOTO: PRIVAT

annat. Jägarna säger att det kan
finnas varg i området och det
har tidigare skrämt djur, säger
Hans-Erik Blidstam.
Fantastiskt stöd
Vid sidan av ekologisk köttproduktion bedriver Tveta gård
också ekologisk spannmåls
od
ling. Gården håller ungefär 200

djur, med cirka 100 kalvningar
per år, och den odlade arealen
omfattar ungefär 500 hektar.
När ATL frågar om det finns
något att tillägga kring olyckan
berättar Hans-Erik Blidstam
om det fantastiska stöd han och
hans fru fått från andra lant
brukare. Det har ringt och
kommit SMS ända sedan olyc

kan blev känd i går, berättar han.
Vad säger folk och vad står
det i SMS-en?
– Det är alla möjliga stöd och
hälsningar. ”Är det något vi kan
hjälpa till med så är det bara att
du hör av dig – vi kommer”, säger Hans-Erik Blidstam.
Oskar Schönning
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Han har väntat två år på
ersättning från fiberbolag
ÅLSTORP.

FAKTA  Ersättning
för intrång

Mjölkbonden Stefan Carlsson
lät IP Only gräva ner 4
kilometer fiberkabel på sin
mark. Trots att det har gått
två år sedan arbetet avslutades väntar han fortfarande
på den ekonomiska intrångsersättningen från bolaget.
Stefan Carlsson tar emot på gården Erixberg utanför Laholm.
I de stora stallarna och på de intilliggande fälten går hans 150
mjölkkor och betar. Med handen visar Stefan Carlsson
upp var IP Only grävde ner
fiberkabeln
närmast mangårdsbyggnaden. Det har Niclas
gått så lång tid Karnhill
att det inte
längre syns några spår efter arbetet i terrängen.
Ska först mätas in
– Totalt gjorde de två grävjobb
på min mark, öster och väster
om väg 24. Enligt avtalet ska jag
få 24 000 kronor i så kallad intrångsersättning. Trots att den
sista etappen avslutades i oktober 2017 har jag ännu inte sett
röken av några pengar, säger
han.
Enligt avtalet som han undertecknat med bredbandsentre-

●●IP Only är en av de stör-

Stefan Carlsson är i dag ångerfull att han inte läste kontraktet
noggrannare.
FOTO: JOHAN JOELSSON

prenören kan ersättning betalas
ut först 60 dagar från det att nätet har inmätts och karta överlämnats till fastighetsägaren.
Men detta har ännu inte gjorts.
– Jag borde ha gått igenom
kontraktet noggrannare. Men
man är väl lite godtrogen och läser inte alltid det finstilta så noga, säger han.
I samband med grävarbetet
skadades en del av Stefan Carlssons nysådda grödor. Men detta
har han dock ersatts för.
– Men jag fick strida för att få
ut de pengarna, säger han.
Enligt Stefan Carlsson är det
många lantbrukare i området
som upplåtit sin mark för den
nergrävda fiberkabeln. IP Only
räknar med att totalt betala ut

cirka 300 000 kronor i intrångsersättningar i det aktuella området. Niclas Karnhill är presschef
på IP Only. Han kommenterar
det aktuella fallet i ett mejl till
ATL:
”Jag förstår att kunderna väntar på ersättningen men i likhet
med branschen i övrigt betalar
vi ut intrångsersättningen efter
det att samtliga sträckor är inmätta, då vi först då vet exakt
hur många meter vi schaktat.”
Klara vid årsskiftet
Han skriver vidare att IP Only
beräknar att färdigställa detta
område vid årsskiftet och efter
att byggnationerna är klara kan
intrångsersättningen, bland annat till Stefan Carlsson, betalas ut:

re aktörerna som bygger
bredband på landsbygden.
I maj förra året upprättades ett avtal mellan LRF
Konsult och IP Only som
LRF kan rekommendera
sina medlemmar att skriva på.
●●Ersättningsfrågan är dock
inget som regleras i avtalet.
I Stefan Carlssons fall utgår
enligt avtalet en intrångsersättning på 6 kronor metern.

”I just detta område har vi
dessvärre förseningar, vilket vi
beklagar, samtidigt som vi nu
arbetar hårt för att slutföra utbyggnaden.”
Principen som är viktig
Tillbaka till Erixberg i Ålstorp
där Stefan Carlsson sitter på sitt
kontor och går igenom kontrakten. Han tittar ut genom fönstret
och suckar.
– Det är inte beloppet i sig som
är viktigt för mig. Det är principen. Det ska inte behöva ta så
här lång tid. Om jag fått mina
pengar hade de kunnat täcka
min privata internetinkoppling,
säger han.
Johan Joelsson
010-184 40 97 red@atl.nu

Sikte på Sveriges högsta rapsskörd

lingen tilläts växtskyddsmedel
godkända i EU men i år är kravet
att insatsmedel måste vara godkända i Sverige.
– Det är lite enklare att ställa
ett sådant krav i år eftersom
svenska odlare är bättre rustade
nu, säger Anneli Kihlstrand.
En viktig förändring är att
medel för tillväxtreglering nu
blivit godkänt att använda i oljeväxter i Sverige.

Nu har startskottet gått för
alla rapsentusiaster att slåss
om titeln Sveriges Rapsmästare. Sortval varierar stort
men en ny hybridsort är mest
populär bland de fyrtio lagen.
Den 21 augusti sådde Hushållningssällskapets försökspatrull
de fyrtio leden på Egonsborg
norr om Trelleborg i Skåne.
Bland de tävlande lagen finns
trettio svenska och tio internationella lag från Danmark, Polen, Tjeckien, Finland, Tyskland
och Storbritannien. Rådgivare,
lantbrukare och representanter
för branschföretag tävlar om att
uppnå högst råfettsskörd. Arrangörer är Södra Sveriges Fröoch Oljeväxtodlare.
Stor variation i sortval
För fyra år sedan när tävlingen
arrangerades för första gången
hade ungefär hälften av lagen satsat på hybridrapssorten DK Explicit. I år är variationen i sortval
betydligt större. På startfältet
finns nitton olika sorter samt fyra
led med sortblandningar.

Anneli Kihlstrand, VD för SFO,
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, är domare i tävlingen Årets
Rapsmästare 2020.

FOTO: TORBJÖRN ESPING

Jonas Schön och Alexandra
Mårtensson jobbar med sådden
av de fyrtio leden på Egonsborg
norr om Trelleborg.

FOTO: ANNELI KIHLSTRAND

– Det är så tätt i toppen, många
sorter avkastar ungefär lika bra
så det är en smaksak vilken man
tar, säger Anneli Kihlstrand, VD
på Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och domare i tävlingen.
Den nya hybridsorten SY Florian är mest populär och an-

vänds av sex lag. Utsädesmängderna varierar också stort mellan lagen, från 20 till 70 plantor
per kvadratmeter. Lagen har 12
möjliga åtgärdstillfällen att fördela växtskydd och gödsling på.
Förfrukten är vårkorn och fältet
är plöjt före sådd. I den förra täv-

Lagen taggade
När det i år rapporteras om
skördar på över 5 ton per hektar
blir lagen extra taggade att nå
riktigt höga skörderesultat i tävlingen tror Anneli Kihlstrand.
– Under försöksförhållanden
går det att lägga i en växel till. Vi
siktar på Sveriges högsta rapsskördar, säger hon.
Under förra tävlingen efterfrågades mer fokus på ekonomi. Nu
kommer ett ekonomiskt nettoresultat också att räknas fram för
de 40 leden som kan tjäna som
underlag för diskussioner om
lönsamheten i olika strategier.
Malin Eborn
010-184 44 01 malin.eborn@atl.nu
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Böter för
avfall vid
vattentäkt

Avfall som en lantbrukare
förvarade inom grundvattentäkten för en känd
hälsobrunn innehöll för
oreningar som PCB, ftalater och metaller. Det kunde ha varit skadligt för
människors hälsa, konstaterar en miljöåklagare.
Lantbrukaren har nu fått en
företagsbot på 25 000 kronor, enligt ett utfärdat
strafföreläggande.
– Det räcker att det funnits en risk för föroreningar
för att det ska handla om ett
brottsligt agerande, säger
kammaråklagare Christer
Forssman till Nyhetsbyrån
Siren.
Miljöbrott
Åklagaren, som rubricerar
det inträffade som miljöbrott‚ påstår alltså inte att
föroreningarna läckt ut i
hälsobrunnens
grundvatten.
Avfallsmassorna
fanns på platsen mellan maj
och juni 2016.
Christer Forssman uppger för Siren att brottet uppdagades efter det att den ansvariga tillsynsenheten på
kommunen fått uppgifter
om avfallet på platsen.
ATL

250 får
avlivas
– drabbade
av virus

I mitten av juli stod det
klart att två fårbesättningar i norska Trøndelag hade drabbats av ett
utbrott av virussjukdomen Maedi-Visna. Nu har
den statliga myndigheten
Mattilsynet beslutat att
250 får ska avlivas.
På den ena gården är 40 djur
smittade men Mattilsynet
har beslutat att hela besättningen på runt 250 får ska
slaktas.
På den andra gården är
det än så länge bara ett konstaterat fall av smitta, skriver Nationen, som i sin tur
refererar till uppgifter i tidningen Trønder-Avisa.
Finns inget vaccin
Maedi-Visna är en allvarlig
och smärtsam virussjukdom hos får, som dock inte
kan överföras till männi
skor. Det finns inga kända
vaccin eller botemedel mot
sjukdomen. Förra utbrottet
i Norge skedde 2002–2006,
skriver Nationen.
ATL
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JCB rullar ut minigrävare på el
● JCB lanserar företagets första elminigrävare. Sedan

JCB hoppade på det elektriska spåret har företaget levererat
fler än 50 minigrävare som drivs på batteri. Med fulladdade
batterier ska maskinen klara av en full arbetsdag, enligt JCB
som också hävdar att kundernas energikostnader halveras
de fem första åren med eldrift i stället för diesel.
ATL

INSPIRERAT. Den nya plogserien har hämtat flera detaljer från iPlogh, bland annat i form av högre ben, den centralt inställda förplogen och lösningen med fjäderpaketet. 


FOTO: FREDRIK STORK

Här är Kvernelands nya plogar
STAVANGER.

Kverneland laddar upp med
mängder av nyheter inför
Agritechnica. Några av de
största finns på plogsidan.
Men företaget släpper även
en ny spruta och flera nya
vallredskap.
Kvernelands nya ploggeneration
går under namnet 2300 S, 3300
S och 3400 S och har hämtat flera inslag från företagets 2500
iPlogh.
Den burna växelplogen fick
flera utmärkelser 2017 och när
företaget nu har valt att kopiera
utvalda delar av konceptet har
målet varit att bygga plogar som
ska fungera optimalt under alla
förhållanden.
Tog med det bästa
– Vi har tagit det bästa från
2500-plogen i form av kroppen
och benen som vändskivorna
sitter på. Det gör att den blir
hög
re och mer genomsläpplig.
Men vi har också tagit med den
centralt inställda förplogen och
lösningen med fjäderpaketet, säger Mats Tykesson, VD på Kverneland Skandinavien, till ATL.
En annan stor nyhet är att den

burna åttaskärsplogen 6300 S
(som tidigare hette PB) har utrustats med ett nytt hydrauliskt
bakhjul som ska göra att plogen
blir lika följsam som en vagn.
Det ska i sin tur bidra till ökad
säkerhet på vägarna och samtidigt göra det lättare att hantera
även stora plogar i fält.
De bogserade modellera får
fem till åtta skär medan
3400-plogen får upp till sju skär,
enligt Mats Tykesson.
Största sprutan
På sprutsidan kompletterar företaget sin bogserade serie med
storebor iXTrack T6, som levereras med tankstorlekar på
5 200-, 6 400- eller 7 600 liter.
Den bogserade sprutan blir företagets största och är utrustad
med en rad nya finesser. Bland
annat har antalet boomsensorer
utökats från tre till fem och så
har sektionsstyrningen förfinats
genom att noggrannheten på
sektionskontrollen minskas ner
från 2 till 1 meter.
På vallsidan släpper Kverneland en ny slåtterkross med modellbeteckningen 5387 MT och
som får en arbetsbredd på 8,75
meter. Maskinen placerar sig
därmed strax under storebror

som är drygt 10 meter bred och
är bland annat utvecklad för
kunder som har mindre traktorer. Effektkravet börjar i det här
fallet på 180 hästkrafter.
Ska klara mer vikt
I vallsegmentet tillkommer även
den nya
fixkammarpressen
6500 F som är utvecklad för hårt
arbete i något blötare förhållanden. Här har bland annat balkammaren fått en extra vals för
att ekipaget ska kunna ta mer
vikt och så har fingrarna på
pickuppvalsen förlängts och inte
minst så har 14 knivar blivit 15.
– Det gör att vi kan få in mer
foder, hacka det mer och ta större vikter. När vi har mycket fukt
i materialet, som vi har i Sverige,
blir det tungt och då blir det
normalt svårt för pressarna och
då behöver vi det här, säger Mats
Tykesson.

6300 S, tidigare PB, har utrustats med ett nytt hydrauliskt
bakhjul som ska göra att plogen blir mer följsam.

Fredrik Stork
010-184 42 70 fredrik.stork@atl.nu

ATL TV 
● Se inslag

om de nya
plogarna.
www.atl.nu/atltv

Den nya bogserade sprutan blir
företagets största, med tankvolymer på upp till 7 600 liter.

Slåtterkrossen i tre sektioner
finns nu i arbetsbredden 8,75
meter.
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ATL PREMIUM – FÖR ALLA PRENUMERANTER

Sålda och köpta LOGGA IN
fastigheter i ditt – OCH FÅ MER
● Du vet väl att du som
område
prenumerant har tillgång till

ALLTID PÅ
PREMIUM!

 lla artiklar på atl.nu? Även
a
e-tidningen, som kommer ut kl 19
kvällen före tidningsdag, ingår.
● Kom i gång genom att gå in på
www.atl.nu/premium.

Extramaterial
för prenumeranter.

www.atl.nu/fastigheter

E-tidningen

Missa inte våra
specialutgåvor!

NYHETER INOM JORD SKOG ENTREPRENAD – SEDAN 1884
M A R K N A D: S L A K TG R I S SV E R I G E
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LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING

Vad är viktigast i arbetet med en
ny jordbrukspolitisk reform? Bör EUs
klimatkrav på lantbruket förändras?
Det är några frågor som partierna
får svara på i ATLs stora valenkät.

●

●

MER I ATL TISDAG

Fossilt är inte framtiden men
makthavare måste visa empati.

3
4

Oskadad ungtall.
FOTO: MARIE HENNINGSSON

Tallen på väg ut
från ungskogen
● Andelen ungtall krymper

● För första gången sedan

1990-talet minskade användningen av biodrivmedel förra
SID 14
året.

kraftigt i södra Sverige.
I Blekinge, Skåne och Halland
är den nere på några enstaka
procent.
SID 8

FOTO: HANS DAHLGREN

MARKNADSANALYS
SID 20:

EUs jordbrukspolitik gynnar
konsumenterna.

25%

Viktig skörd efter
förra årets torka.

Erbjudandet gäller t o m 30/6 2019.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Tel 0771-38 64 00 | www.lantmannenmaskin.se

Torbjörn
Iwarson

Johan
Schück

MALIN EBORN

rabatt på elstängselsortimentet från Lacme

Först till
kvarn!

Följ oss på
sociala medier

Fyll i ditt mobilnummer eller
e-post, samma i båda fälten.
Klicka på Skicka engångskod.

Nu skickas en kod till din
e-postadress eller mobil
telefon. Skriv in den koden under
Skriv in din engångskod här.

5

Följ instruktionerna för att
välja ett lösenord som ska
kopplas till din prenumeration.

Mest läst i veckan
1. Tog över delägarens slaktvecka – förlorade
halv miljon
2. Gick med vinst trots torkan – så gjorde de
3. Här är Kvernelands nya plogar
4. Maltkorn börjar gro – risk för dålig skördekvalitet
5. Byråkrati bromsar säkrare ATV-körning

6

Klart. Om vi inte kan hitta din mejladress eller ditt
mobilnummer kommer vi att be
dig ange ditt prenumerationsnummer. Det hittar du på din faktura, eller genom att kontakta
kundservice i chatten på sajten
eller på telefon 010-184 40 87.

TRÖSKA SÅ
IN I NORDEN
FOTO: CLAES KÄRRSTRAND

010-184 43 74 lena.karlsson@atl.nu

brukskunderna hos Länsförsäkringar Skåne får anmärkningar för felaktiga solcellsinstallationer. Nu slutar bolaget ersätta skadorna. SID 9

DEBATT
SID 22–23:

LEDARE SID 2:

Kladruberns anor går tillbaka
440 år i tiden. I dag finns 1 200
individer. Sex av dem finns i
Sverige.

Lena Karlsson

Men flera politiker verkar ha svårt
att skilja på vad en parlamentariker
kan påverka och vad som är nationella frågor, kommenterar ATLs politikSID 4–6
reporter Sara Johansson.

●

8 av 10 solpaneler
håller inte måttet
● En stor majoritet av lant-

Färre väljer
biodrivmedel

SID 19

Fler spännande
specialutgåvor
på väg.

Med lång erfarenhet av tröskning i nordiska
förhållanden är Sampo-tröskan anpassad till
våra svenska, ofta tuffa, skördeförhållanden.
Generösa mått, genomtänkta och smarta
lösningar borgar för att en tröska från Sampo
Rosenlew alltid levererar hög fältkapacitet,
bekväm förarmiljö, användarvänlig teknik,
enkel rengöring och bra servicevänlighet.

Tröskfinansiering!
0,25 % ränta i 5 år

PASSA PÅ!
Det finns ett fåtal
Comia-tröskor kvar till
förmånligt pris och
med leverans till
årets skörd!

Räntan gäller för avtalstid upp till 60 månader. Räntan är kopplad till Stibor.
Förutsättning att inbyte/handpenning motsvarar 20%. Ovan villkor gäller efter sedvanlig kreditbedömning.



Unesco beskriver det tjeckiska stuteriet, Det nationella stuteriet i Kladruby nad Labem,
som ett av de ledande i Europa,
utvecklat i en tid när hästar spelade en vital roll när det gällde
transporter, jordbruk, i militären och vid uppvisningar för
kungligheter.
Ursprungligen började kladrubern födas upp för att användas som vagnshästar vid det
habsburgska hovet i Wien och
Prag. I dag förfogar stuteriet,
som ligger nära floden Elbe, över
1 310 hektar.

2

KÄLLA: JORDBRUKSVERKET

Så bra är
autostyrningen

Stuteri med gamla
anor till Unescos
världsarvslista
Det handlar om det statliga
tjeckiska stuteri som föder upp
rasen kladruber. I dag består rasen av cirka 1 200 individer och
sex av dem återfinns i Livgardets
dragonmusikkår i Sverige. Vanligtvis handlar det om svenskfödda hästar, valacker i åldern
fyra till fem år, när nya hästar
ska köpas in. Hästarna ska ha
god exteriör, bra benställning,
normala gångarter, ett lugnt
temperament och vara fuxar.
Men till signaltrumpetarna säger traditionen att det ska vara
skimlar.
”Vita hästar med rätt temperament är dock svåra att hitta
i Sverige. Därför köper vi numera in skimlar från Tjeckien av
rasen altkladruber”, skriver
Beridna högvakten på sin webbplats.
Hästarna väljs ut av en hästkommitté men det är Föreningen för bevarande av den beridna
högvakten som köper in och
äger hästarna samt bekostar
hästhållningen med hjälp av
medlemsavgifter, gåvor och
sponsorer.

kronor per kilo. Genomsnitt
betalt pris vecka 20 från
de största slakterierna
exklusive transporttillägg
0:50 kr/kg.

Hur bra är egentligen GPS-tekniken jämfört med en duktig traktorförare? ATL har testat.

MER
I HÖST!

Nu har Unescos världsarvslista kompletterats med ett
stuteri som fött upp hästar
sedan slutet av 1500-talet.

V 20 2019

Klicka på den och välj Skapa digitalt konto.
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STOR ENKÄT INFÖR VALET

Partiernas besked:
Det vill vi göra i EU

som du som prenumerant enkelt kan ladda hem och spara på datorn
eller skriva ut. Du kan bland annat få råd om hur du klarar torka,
tips i kampen mot barkborren eller läsa
om hur olika traktormodeller klarar sig
när de sätts på prov!

Specialutgåvorna
finns på www.atl.
nu/special eller
skanna QR-koden
här intill.

16:85

18

● Här har vi samlat några av våra bästa artiklar i samlingsutgåvor

Trevlig läsning önskar
ATL-redaktionen!

Exklusiva
insikter om
marknaden

www.atl.nu/etidningen

SÅ HÄR GÖR DU
I övre högra hörnet på atl.nu
1 hittar du Logga in-knappen.

SAMPO COMIA 2.0
Med nya COMIA 2.0 har Sampo Rosenlew
tagit ytterligare ett steg framåt gällande
högre fältkapacitet, effektivare skärbord,
bekväm förarmiljö med nya AVARA-hytten
och ny avancerad, men användarvänlig
teknik, som sammanstrålar i nya
ComiaVision II-terminalen.

Modell Motoreffekt Skärvidd

Tröskcylinder, BxD

Frånskiljning Spannmålstank

C6

172 hk

3,90 - 4,50 m 1.110 x 500 mm

5 skakare

4.400 liter

C8

210 hk

4,20 - 4,80 m 1.110 x 500 mm + TS 5 skakare

5.400 liter

C10

238 hk

4,80 - 5,70 m 1.330 x 500 mm

6 skakare

6.000 liter

C12

300 hk

5,10 - 6,30 m 1.330 x 500 mm + TS 6 skakare

7.600 liter

Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss
för eventuella tryckfel. Med reservation för slutförsäljning.

Hitta din lokala MF-återförsäljare på: www.mfimport.se

Gilla oss gärna på
Facebook: MF Import

JORD SKOG ENTREPRENAD

Nu sjunker
priserna
på timmer
Timmerpriserna började
sjunka under det första
kvartalet och fortsatte
under det andra kvartalet, enligt statistik från
Skogsstyrelsen.
I region Nord minskade
timmerpriserna med 4,3
procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, medan det i region Mellan och Syd minskade med 2,4 procent. Samtidigt låg massavedspriserna
relativt stabila, detta efter
att ha ökat varje kvartal sedan andra halvan av 2017.
Ändå högre än i fjol
Men trots minskningen under årets två första kvartal
låg virkespriserna fortfarande högre än under samma period i fjol. Jämfört
med det andra kvartalet
2018 låg timmerpriserna
under det andra kvartalet
2019 6,6 procent högre i region Syd och för region
Mellan och Nord 3,2 respektive 0,5 procent högre.
Massavedspriset
hade
jämfört med i fjol ökat med
15,4 procent i region Nord,
11,8 procent i region Mellan
och 11,1 procent i region Syd.
Ulf Aronsson

Motorsågsljud
på vinyl till
60-årsjubileum
För att fira att det i år är
60 år sedan Husqvarna
lanserade sin första motorsåg släpper företaget
nu en vinylskiva med ljud
från tolv olika motorsågar.
Genom åren har Husqvarna
tillverkat allt från gevär till
gjutjärnsspisar, symaskiner
och motorcyklar. 1959 började företaget tillverka motorsågar – något som nu firas med en skivdebut. Albumet har tryckts upp i en begränsad vinylupplaga på
1 000 exemplar men ska
även släppas på Spotify.
Huruvida låtar som ”Husqvarna 133SG” eller Husqvarna ”550XP MKII” kommer att gå heta på dansgolv
och spellistor återstår att se
– i praktiken rör det sig om
fältinspelningar av fällningar, kvistningar och kapningar i småländsk skogsmiljö.
ATL

LYSSNA! 
● Här kan du

höra några
smakprov.
ATL.NU
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”Lantbruket har
ett viktigt uppdrag”
ANNA KARIN HATT OM NYA ROLLEN SOM VD FÖR LRF
Anna Karin Hatt pratar om
den nya rollen som VD för
LRF och vilka utmaningar organisationen och lantbruksföretagare står inför.
– Vi finns här för att förbättra villkoren, säger hon.
Den 12 augusti tillträdde Anna
Karin Hatt den nya tjänsten som
VD för LRF. En vecka in på jobbet träffar ATL henne.
– Jag tar mig an uppdraget
med stor ödmjukhet, säger hon
och berättar att mycket tid inledningsvis kommer att gå till
att lära känna medlemsföretagen, förtroendevalda och medarbetare.
Hon planerar bland annat att
besöka alla 17 regioner och möta
medlemsföretagare runt om i
landet.
– Det är för att få fram de egna
berättelserna och se vad medlemsföretagen förväntar sig av
oss.
Anna Karin Hatt säger sig vara
förberedd på de olika intressekonflikter som kan uppstå i en
medlemsförening med både
storskaliga och småskaliga aktörer.
– Även om det finns många
frågor med olika förutsättningar finns det mycket som förenar
och det får man fokusera på.
Finns det inte en risk att intressena kolliderar, till förmån för de stora företagen?
– Jag har svårt att se det så, säger Anna Karin Hatt och berättar att det LRF kan göra är att
påverka beslutsfattare gällande
ramvillkoren och se till att myndigheter underlättar för företa-

FOTO: RASMUS LUNDGREN
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LRFs nya VD Anna Karin Hatt ser inte någon större risk i att organisationen främst tillvaratar de större företagens intressen.

gare på landsbygden.
Om LRF kan påverka till beslut om bra skattemässiga villkor och få myndigheter att ställa krav på svenska livsmedel i
offentlig upphandling gynnas
alla medlemsföretag, menar
hon.
Månar om resurserna
Anna Karin Hatt tog på sig VDrollen på grund av det viktiga
samhällsuppdrag som hon tycker
att LRF och medlemsföretagen
har och står inför.
– Det som svenska jord- och
skogsbrukare gör varje dag behövs i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.
Men också för att säkerställa att
vi tar vara på de resurser vi har.
Dessa budskap vill hon framföra till politiker och befatt-

ningshavare. LRF måste också
driva på för att regeringens livsmedelsstrategi tillämpas i praktiken. Utöver det behövs mindre
tid för administration för företagare. De måste också bli vassare
på att berätta om den klimatoch miljönytta som finns i lantbruket.
– Ta en aktiv skogsbrukare till
exempel: Han jobbar med växande skog som binder koldioxid
varje dag. Och inom svenskt
lantbruk har vi en låg vatten
användning och låg antibiotikaanvändning, säger Anna Karin
Hatt.
Du nämner omställningen
till ett fossilfritt samhälle.
Men LRF erbjuder exempelvis medlemsrabatt på diesel?
– Inte minst av konkurrens-

skäl med andra EU-länder, där
dieselskatten är betydligt lägre,
är det viktigt att vi kan erbjuda
medlemmarna bränslerabatt,
säger hon och tillägger att LRF
och medlemmarna är väldigt
medvetna om klimatpåverkan.
– Målsättningen är att vi ska
ha en fossilfri och förnybar produktion. Men i dag finns det i nte
tillräckligt med fossilfria bränslen på marknaden och många
fordon är inte byggda för biobränslen än utan blir en del av
omställningsarbetet.
Dessutom krävs det goda incitament från politiskt håll för att
företagare ska våga investera i
förnybar
drivmedelsproduktion.
– I slutänden måste det finnas
förnybara bränslen som är möjliga att använda i stället.
Vad säger du till lantbrukare som är rädda att du kommer att fokusera mer på
hållbarhet än lönsamhet?
– De behöver inte vara oroliga
alls. För mig är det självklart att
vi finns här för att förbättra villkoren för våra medlemsföretag.
Då kan de också leverera god
hållbarhet och klimatnytta, säger Anna Karin Hatt.
För LRF består hållbarhet av
tre olika sidor: En social, en
miljömässig och ekologisk samt
en ekonomisk.
– De förutsätter varandra. Vi
jobbar för att säkra att vi har
långsiktigt sunda och lönsamma
företag i den gröna sektorn.
Mia Martelleur
010-184 44 37
mia.martelleur@lrfmedia.se

”LRFs partipolitiska obundenhet består”
Så ser LRFs nya VD Anna Karin Hatt på sitt tidigare politiska engagemang, det lobbyarbete som LRF bedriver
samt på medlemsorganisationens historiska koppling
till Centerpartiet.
LRF har blivit lite av en
lobbyorganisation. Ska ni gå
ännu mer åt det hållet?
– Att opinionsbilda kring det
gröna näringslivet och hur det
ser ut har alltid varit en del av
grunduppdraget och att påverka
regeringen och Bryssel. Det har
inte förändrats och kommer inte
att förändras med mig som VD
heller, säger Anna Karin Hatt

som för två veckor sedan klev in
i rollen som VD.
Hon förklarar att det finns en
väldigt väletablerad ordning där
förtroendevalda driver frågor
och är ansiktet utåt. Hennes
uppdrag som VD är att se till att
organisationen levererar på de
beslut som de förtroendevalda
har fattat och ge dem stöd att utföra det på ett bra sätt.
Du har ett partipolitiskt
förflutet inom Centern. Hur
ser du på det när du går in i
den här rollen?
– Det är klart att när man leder
en sådan organisation är det inte
en nackdel att ha kunskap om
hur det politiska spelet fungerar.
Men för mig är det viktigt att

hålla rågången klar: Jag har lämnat alla politiska uppdrag och
LRFs karaktär av att vara partipolitiskt obundet består. Oavsett
vilka partier som råkar sitta i regeringen så ska de ha bra kunskap om våra medlemsföretags
villkor och vad de skulle behöva.
Historiskt har LRF kopplats
rätt starkt till just Centerpartiet och forskare menar
att det kan göra att andra är
mindre benägna att samarbeta med eller lyssna på
LRF. Hur ser du på det?
– Det kanske inte är så märkligt att det har funnits, och finns,
bra relationer mellan Centerpartiet och LRF. Historiskt har Centerpartiet varit det parti som har

brytt sig mest om frågor som rör
landsbygden och bra företagande
inom de gröna näringarna.
Hon tillägger att LRF har ett
kontaktnät och upparbetade relationer till både tidigare rege
ringar och nuvarande och trycker på att merparten av alla år är
det andra partier än Centern
som har suttit i regeringen.
– LRF har påverkat under den
tiden. Vi har bra relationer till
dem som fattar besluten oavsett
hur regeringen ser ut samt till
dem som påverkar i riksdagen
och även till EU-parlamentariker som kan komma att bli avgörande i kommande Capdiskussioner.
Mia Martelleur
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Nyupptäckt tallparasit
hot mot skogsbruket
ALNARP.

FAKTA  Tallfakta

Nyligen upptäcktes angrepp
av en helt ny trädparasit på
en bergtall i Alnarp. Nu misstänker forskare vid SLU att
svampsjukdomen även har
spridit sig till den vanliga
tallen, något som kan få stora
konsekvenser för det svenska
skogsbruket.
I inventering i våras upptäckte en
forskargrupp skador på en bergtall (Pinus mugo). Efter analys visade det sig att det rörde sig om
parasiten Lecanostic-ta acicola. En
svampsjukdom som gör att barren gulnar och att trädens tillväxt
hämmas varpå de sakta dör.
– Den globala handeln med
import av exotiska arter gör att
helt nya parasiter kan etablera
sig här. Södra Sverige har blivit
en hotspot för nya invasiva arter,
säger Michelle Cleary, som forskar kring trädsjukdomar på
SLU Alnarp.
Den angripna bergtallen har
flyttats från Alnarpsparken och
händelsen har rapporterats till
Jordbruksverket. Men Michelle
Cleary misstänker att parasiten
Lecanostic-ta acicola spridit sig i
parken. En nyligen publicerad

900
Hittills har angreppen bara upptäckts på bergtall men Michelle Cleary är
orolig för att den även spridit sig till den vanliga tallen. FOTO: JOHAN JOELSSON

forskningsstudie från Estland
har visat att parasiten även kan
angripa vanlig tall (Pinus sylvestris). Något som hade kunnat
få stora konsekvenser för det
svenska skogsbruket. I slutet av
sommaren får forskarna svar på
analyser gjorda på vanliga tallar
i parken.
Inga bevis för smitta
– Vi har ännu inga bevis på att
parasiten har hoppat över till
vanliga tallar. Men jag skulle inte bli förvånad om den gjort det,
säger Michelle Cleary.

Bör svenska skogsägare
vara oroliga?
– De borde vara bekymrade
för alla nya invasiva arter. Eftersom tallen är en av våra största
trädarter och viktig för den nationella ekonomin så behöver
allmänheten bli mer uppmärksam på de potentiella riskerna, säger hon.
Vad kan samhället göra för
att få bukt med de här invasiva parasiterna?
– Det går inte att stoppa globaliseringen men allmänheten
behöver mer utbildning! Det

 r gammal kan
å
tallen bli och den
kan växa sig över
30 meter hög.
●●Trädet finns i hela Sverige, liksom
övriga Europa
och norra Asien.
●●Vanligtvis växer
den i mager mark
och är tålig.

handlar bland annat om ansvarsfulla konsumentval när det
kommer till import av växter till
parker och trädgårdar, säger
hon.
Vad kan svenska skogsägare
göra rent praktiskt?
– De kan tänka till i samband
med nyplanteringen och satsa på
flera olika trädslag, att ha ett
blandat bestånd så att de inte
förlorar allt om det skulle komma in nya sjukdomar, säger hon.
Johan Joelsson
010-184 40 97 red@atl.nu

Svag inbromsning i skogen första halvåret
Sjunkande priser kompenserades inte av bra efterfrågan
och valutakurser. Cellulosaindustrin bromsade svagt, sågverken lite mer och för bägge
hände det mycket i skogen.
Före årsskiftet spåddes en inbromsning för skogssektorn i år
och så har det också blivit. Möjligen mildras nedgången av gynnsamma valutakurser och en utebliven Brexit. Tre bolag går mot
strömmen och ökar rörelsemarginalerna: Billerud Korsnäs,
SCA och Sveaskog.
SCA ökade produktionen
Men för Billerud Korsnäs ser de
justerade siffrorna lite annorlunda
ut, rörelsemarginalen sjönk från 9
till 6 procent. Företaget är i ett
mellanläge där intrimningen av
den nya kartongmaskinen i Gruvön pågår, ett arbete som kan ta
uppåt fem år. Samtidigt är det först
under det tredje kvartalet som försäljningen av Bergvik blir klar och
ger Billerud Korsnäs ett tillskott
på knappt 8 miljarder kronor. Det
stärker balansräkningen, vilket
enligt företaget möjliggör investeringar och förvärv.
Bakom SCAs ökning ligger
ökande produktion vid massabruket i Östrand, kombinerat
med valutaeffekter. Östrand är

FAKTA Företagen i siffror
Omsättning, Rörelse- RörelseRörelsemarginal
Mkr res, Mkr marginal första 6 mån 2018
Skogsföretag				
Billerud Korsnäs
12 797
834
6,5 %
4,3 %
Holmen
8 621
1 217
14, 1%
15,4 %
SCA
10 304
2 111
20,5 %
18,0 %
Stora Enso (milj euro) 5 242
454
8,7 %
12,8 %
Södra
12 517
2 009
16,1 %
18,3 %
				
Sågverksföretag
			
Bergs Timber
1 798
98
5,5 %
8,1 %
Setra
2 383
117
4,9 %
9,9 %
Vida
3 388
434
12,8 %
13,7 %
				
Skogsägare				
Sveaskog
3 849
1 246
32,4 %
30,0 %

uppe i 90 procent av kapaciteten,
nästa år nås 100 procent. SCA
konstaterar att råvarukostnaderna redan nu ökat på grund av
större import av massaved. Vedhungern bekräftas också av att
SCA köpt 30 000 hektar skogsmark i Baltikum för sammanlagt
950 miljoner kronor och den senaste tidens stora skogsaffärer
gör att företaget nu ska se över sin
skogsvärdering.
Högre vedkostnader
Holmen hör till dem som minskat rörelsemarginalen under det
första halvåret och högre vedkostnader och underhållsstopp
anges som främsta orsaker. Pre-

cis som SCA ska Holmen se över
värderingen av den egna skogen
på 1,3 miljoner hektar, som står
för hela 40 procent av företagets
omsättning.
Också för Stora Enso minskade
resultatet, som orsak anges höga
vedkostnader. Genom Bergviksaffären ökade Stora Enso sitt
skogsinnehav från drygt 940 000
hektar till 1,4 miljoner hektar.
Samtidigt ökade också företagets
räntebärande nettoskuld med cirka 10 miljarder kronor.
Även Södra minskade rörelsemarginalen med ett par procent.
Underhållsstopp vid Värö, vikande marknad och högre råvarukostnad anges som orsaker.

Men att också de ser över råvarutillgången visas av att de köpte
Bergviks drygt 100 000 hektar
skog i Lettland i slutet av fjolåret.
Hos de renodlade sågverksföretagen syns nedgången tydligare
men till skillnad från massaindustrin har sågverken nu nästan för
mycket råvara. Stormar och insektsangrepp ökar produktionen
i Centraleuropa och även i Sverige strömmar barkborretimret in.
Trots bra efterfrågan ger detta
överproduktion och sämre priser.
Sågverken går sämre
För Bergs håller vidareförädlingen resultatet uppe, sågverken går sämre. Genom köpen av
Norvik Timber och Fågelfors
Hyvleri har Bergs också ökat sin
förädlingsgrad. I delårsrapporten skriver VD Peter Nilsson att
företaget utvärderar sågverksproduktionen och arbetar hårt
med att expandera vidareförädlingen. Även Södra och Setra
satsar på vidareförädling i form
av nya fabriker för KL-trä, samtidigt som Stora Enso sonderar
förutsättningarna för produktion av KL-trä i Tjeckien och
byggbalkar i Österrike. Holmen
bygger i stället ut sågen i Braviken till en produktionskapacitet
på 600 000 kubikmeter per år.
Ulf Aronsson
010-184 45 34 ulf.aronsson@atl.nu
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Helsvenskt på prispallen:
Hans-Ove Hansson (silver),
Ferry Svan (guld) och Pontus Skye (brons).
FOTO: ANDREAS SCHAAD

Ferry Svan
segrare i
Timbersports
Efter lördagens Nordiska
Mästerskap i Timbersports i norska D
 ølemo
kunde Dalasonen Ferry
Svan ställa sig överst på
prispallen.
Det var efter att bland annat
ha satt två nya personliga
rekord i grenarna Springboard och Single Buck
som Ferry Svan tog hem segern.
”Det känns fruktansvärt
bra! Jag hade en revanschlust från förra helgens
tävlingar i Trollhättan och
inför dagens tävlingar
hade jag en bra känsla i
kroppen”, sa en känslosam
Ferry Svan enligt ett pressmeddelande.
Hans-Ove Hansson, som
är svensk lagkapten, tog en
andraplats. Pontus Skye och
Calle Svadling placerade sig
på en tredje- respektive
sjätteplats.
ATL

Barkborrens
härjningar
väcker debatt
● Det råder oenighet om

hur man ska hantera granbarkborren, som just nu går
hårt åt skogen på flera håll i
landet.
– Angreppen har ökat
enormt. Det pågår avverkningar regelbundet nu, säger skogskonsulent Stefan
Forsberg på Skogsstyrelsen
i Örebro län till Sveriges
Radio.
Ornitologen Benny
Fredriksson förespråkar en
annan linje.
– Det finns forskare som
menar att man ska låta det
vara för då tar de naturliga
fienderna hand om det. Låter man det bara vara så blir
det inte så stora angrepp,
säger han till radion.
– Följden blir också att
det försvinner biologiskt
värdefull skog. Även fåglar
och insekter och hela ekologin påverkas.
Stefan Forsberg kontrar
att när det blir så stora angrepp som det är nu måste
man ”gå in och bryta trenden”.
TT
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Krafttag mot matfusk
Bland de andra förslagen
finns ett från Olaf, EUs
antibedrägerimyndighet,
som vill ha mer muskler för
att motverka matfusk, som
felaktiga ursprungsmärk
ningar och konventionella
livsmedel som märks som
ekologiska.
Ett annat är att EU-kom
missionen, för att övertyga
unga om att EU bryr sig om
miljön, ska driva att biku
por installeras på offentliga
byggnader. Det kan enligt
förslaget delfinansieras med
medel från jordbruksbud
geten.

Sara Johansson

Riskkapital
ska minska
konstgödsling
● Nu tar Lundaföretaget

Vultus in 10 miljoner kro
nor i riskkapital för att hjäl
pa världens lantbrukare att
gödsla effektivare. Enligt
Vultus kan deras lösning
minska användningen av
konstgödsel med 30 pro
cent – och samtidigt öka
lantbrukens produktivitet.
Detta genom att systemet
räknar ut var och hur
mycket det bör gödslas för
att kvävet ska tas upp av
plantan.
Än så länge har tekniken
sålts in i åtta länder och
med de nya pengarna hop
pas de växa ytterligare. ATL

Omsättning
1 200 miljoner kronor

Resultat före skatt

Här spränger
Oatly miljardvallen

1 000
800

2015: 6 miljoner

MARKNADSANALYS
Bredd: 1-5 spalter

Oatlys tillväxtresa
2014: 0,5 miljoner

Oatlys VD har öppnat för nya ägare.
Lantmännen har både havre och pengar
men tjusigast vore om Arla bjöd upp,
skriver ATLs ekonomireporter Oskar
Schönning.

2018: –267 miljoner

2017: –159 miljoner

2016 –4 miljoner

I somras berättade Svenska Dagbladet om
havremjölksföretaget Oatly och Arla i ett
600
långt reportage. En intressant passage
2014
Oatlys
tillväxtresa
0,5
handlade om Oatlys förhållande till stor
400
ägaren China Resources, ett öl- och vatten
Omsättning
Resultat före skatt
bolag som kontrolleras
av kinesiskaHär
staten.
spränger
Det kinesiska
ägandet
är
känt
sedan
flera
200
Oatly
miljardvallen
1 200 miljoner kronor
år. Ändå gör det Oatlys karismatiske VD
Toni Petersson besvärad, enligt SvD.
0
1 000
”Jag förstår
att det väcker frågor. Jag skul
2014
2015
2016
2017
2018
le också ställa frågor om jag vore konsu
KÄLLA: OATLYS BOKSLUT GRAFIK: LRF MEDIA
ment”, säger800
han till tidningen. Sedan öpp
nar Toni Petersson för en ny ägarbild.
Chansen är stor
600 för en börsnotering och nya
2014
2015
2016
2017
2018
ägare inom tre till fyra år, säger han.
0,5
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-4
-159
-267
Frågan är 400
om China Resources vill haka
på så länge. De har enligt SvD haft ett majo
ritetsägande i Oatly i flera år via ett sam
200
riskbolag med
den belgiska öljätten Inbev,
Så mycket investerade Lant
som gått in via det egna riskkapitalbolaget
Verlinvest. 0
de inom Arla och i Europa som helhet.
jeriföretag – som dessutom råkar vara väl
Lantmännen Knappt två milj
2014
2015
2016
2018 har också lett till ett motstånd mot
Ett riskkapitalupplägg
indikerar
ofta en2017
Det
digt bra på hållbarhet.
kortare tidshorisont än andra ägarformer.
produkter som inte innehåller just mjölk
Från att tidigare ha ställt om transporter
Arla
KÄLLA: OATLYS BOKSLUT GRAFIK: LRF MEDIA
Tillväxten och haussen kring Oatly borde
när den centrala frågan i stället kunde vara
och industri mot fossilfri drift är ArlasMotsvarande cirka fem milja
göra att det redan nu går att sälja vidare
hur medlemmarna i Arla kan tjäna mer
klimatarbete nu inriktat på gårdsnivåEnligt
medArla investerade bola
med god förtjänst.
pengar på sitt ägande och på samma eller
biogasproduktion, kolbindning och reduk
Om Toni Peterssons utspel är sanktione
till och med mindre mängd mjölk.
tion av metanutsläppen. I medlemsleden
rat av ägarna förtäljer inte historien. Men
Ett tjusigt svar just nu är att köpa Oatly.
finns enorma kunskaper om såväl spann
det som framgår är att Oatlys expansions
mål som mjölk. Och förutom pengar förfo
planer i Kina ser ut att kärva.
För havre och ölbolag i all ära, det är uppen
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”De kinesiska konsumenterna förstår inte bart ett mjölk- och mejeriföretag Bolagens
som Oatly
världens mäktigaste nätverk för tillverk
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jeriföretag har varit viktig under bolagets
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snarare än traditionell butikshandel i Kina.
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håller när Oatly vill fortsätta växa.
Det betyder inte
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Oatly och(Enligt
Arla Arla
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satt bra. Ett uppvaktande från Lantmän
kortet för Oatly. Och vill bolaget Lantmännen
på allvar
visserligen
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det nog störrebokförd
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att de försöker ta
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att liera sig med ett av världens största me
fram den under eget varumärke (även om
dynamisk ägarmodell med insatsemis
det riskerar att sluta i ägartjafs och otydlig
sioner som gör att han kan hitta på lite
het i kommunikationen).
Bolagens
vad som helst så länge det genererar
Dessutom är det inte ens säkert att
investeringar 2018
avkastning på medlemmarnas konton.
China Resources verkligen vill sälja. Det
Med Arla är det värre. För det första
kan lika gärna vara så att Toni Petersson
har man bevarat en ägarmodell som
och Oatly får leva med den kinesiska
Arla
nästan uteslutande ger betalt per
statens vakande öga över sig även under
Cirka 5 miljarder kronor.
(Enligt Arla investerade bolaget
kilo. Priset är lågt i förhållande till
lång tid framöver.
Lantmännen
för 527 miljoner euro under 2018.
produktionskostnaderna men å
Knappt 2 miljarder
Hela summan är dock inte
andra sidan får medlemmarna säl
kronor (1 825
bokförd under 2018.)
ja så mycket mjölk de vill. Det har
miljoner).
OSKAR
bidragit till ett system med färre
SCHÖNNING
men större gårdar och stora mäng
010-184 44 69 oskar.schonning@atl.nu
der lågförädlad och billig mjölk, bå
2017: –159 miljoner

» Havre och ölbolag i all ära, det är uppenbart ett
mjölk- och mejeriföretag som Oatly vill vara. «
2018: –267 miljoner

Nyhetssajten Politico har
kommit över ett dokument
där EU-kommissionens oli
ka generaldirektorat före
slår projekt för den tillkom
mande EU-kommissionen.
Jordbruksdirektoratet läg
ger förslag tänkta att göra
jordbruket hållbarare.
Det ska bland annat ske
genom att satsa på ekologisk
skolmat och sätta mål för en
25-procentig minskning av
antibiotikaanvändningen i
djurproduktionen till 2030
och en lika stor minskning
av användningen av synte
tiska växtskyddsmedel till
samma år. DG Agri vill ock
så satsa på digitaliseringen
av jordbruket genom mål
för artificiell intelligens och
bredbandsutbyggnad
på
landsbygden.

Bredd: 1-5 spalter

2016 –4 miljoner

Satsningar på digitalt
jordbruk, ekologisk skol
mat och bikupor på
offentliga byggnader
ingår i ett läckt plan
dokument för nästa
EU-kommission.

Oatly öppnar för nya ägare
– blir det havre eller mjölk?

2015: 6 miljoner

Ekologisk
skolmat
bland
EU-förslag
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2014: 0,5 miljoner
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Stor efterfrågan bakom pristopp för dansk gris
Det danska priset på
slaktsvin är nu åter över 12
danska kronor per kilo, en
milstolpe som inte har nåtts
sedan i oktober 2013.
Enligt Danish Crowns grisnote
ring för vecka 35 steg priset med
30 danska öre, vilket gör att det

går från 11:70 danska kronor per
kilo till 12 kronor per kilo.
Den främsta förklaringen till
prisökningen ska vara en större
efterfrågan från Kina, skriver
Landbrugs Avisen. Men det är
en marknad som beskrivs som
väldigt ojämn.
”Försäljningen till Kina kom
mer i vågor. Det har den alltid

gjort, även för de typiskt kine
siska varorna. Men just nu ser vi
en stigande trend och detta har
lyft vår generella prisnivå”, säger
Lars Albertsen, global försälj
ningschef på Danish Crown, i
ett pressmeddelande.
Det är främst priserna på
skinka och kotlett som har stigit
de senaste veckorna.

”Skinka har faktiskt sjunkit i
pris under året jämfört med de
andra delarna av grisen men det
har rättat till sig nu. Samtidigt
har efterfrågan på kotlett ökat
vilket gör att vi har en jämnare
balans i priserna jämfört med ti
digare i år”, säger Lars Albert
sen.
ATL
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MJÖLKPRIS
Syntetiskt pris
utifrån EEX, kr/kg

HK SCAN

3,54

Aktiekurs i euro på
Helsingforsbörsen

En vecka ��������������������������������+0,59 %
Förändring från årsskiftet�����–0,8 %

1,60

En vecka ��������������������������������+1,91 %
Förändring från årsskiftet+12,52 %
Senaste
notering

Förändring
Vecka

Förändring
Vecka %

1677,87
1686,69
1706,99
1774,16
1822,40
4030,72
4036,08
1752,24
1767,13
1361,10
1391,37
3070,99
3021,13
3117,93
1500,80

25,88
9,85
5,31
-1,02
-9,01
-23,02
-23,01
-45,70
-40,79
-27,05
-32,91
-38,34
22,67
25,76
4,20

1,57
0,59
0,31
-0,06
-0,49
-0,57
-0,57
-2,54
-2,26
-1,95
-2,31
-1,23
0,76
0,83
0,28

22940,80
22758,56
37520,00
38592,00
630,00

-85,70
-246,52
570,50
1107,00
-15,00

1892,00
1831,30
1675,09
1783,86
1665,83
2003,40
3269,83
1571,71

Förändring
Årsskiftet

RÅOLJA
Brent, senaste
terminen (USD/fat)

59,34

En vecka ������������������������������� –0,67 %
Förändring från årsskiftet�� +10,3 %
Förändring
Årsskiftet %

Förändring
1 år

Förändring
1 år i %

-30,78
-21,96
-1,66
-184,18
-135,94
306,79
312,15
24,03
38,92
-28,54
1,73
-59,48
-83,39
13,41
-1704,60

-1,80
-1,29
-0,10
-9,40
-6,94
8,24
8,38
1,39
2,25
-2,05
0,12
-1,90
-2,69
0,43
-53,18

-211,02
-202,20
-181,90
-337,73
-289,49
259,30
264,66
37,23
52,12
115,28
145,55
-105,88
233,47
330,27
-1686,76

-11,17
-10,70
-9,63
-15,99
-13,71
6,88
7,02
2,17
3,04
9,25
11,68
-3,33
8,38
11,85
-52,92

-0,37
-1,07
1,54
2,95
-2,33

4194,38
4012,14
-8234,50
-7162,50
-155,00

22,37
21,40
-18,00
-15,65
-19,75

5446,04
5263,80
-17973,00
-16901,00
-133,00

31,13
30,09
-32,39
-30,46
-17,43

0,00
1,50
-1,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,08
-0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-397,00
-296,15
-434,88
-337,89
-448,23
0,85
206,57
46,81

-17,34
-13,92
-20,61
-15,93
-21,20
0,04
6,74
3,07

136,00
-363,71
-500,48
-393,78
-524,96
-1,01
250,73
66,70

7,74
-16,57
-23,00
-18,08
-23,96
-0,05
8,30
4,43

16,15
14,90
17,25
17,80

0,00
0,15
0,01
0,00

0,00
1,02
0,06
0,00

0,80
0,50
0,40
4,33

5,21
3,47
2,37
32,15

1,00
0,75
0,82
4,21

6,60
5,30
4,99
30,98

41,43
36,16
37,41
30,53
2338,00
2120,00

0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-3,00

0,49
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,14

-0,12
-0,10
0,03
1,05
298,00
19,00

-0,29
-0,28
0,08
3,56
14,61
0,90

0,01
-1,27
0,17
-1,37
298,00
-82,00

0,02
-3,39
0,46
-4,29
14,61
-3,72

48,16

0,65

1,37

12,64

35,59

3,86

8,71

340,40
454,80
324,00
434,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6,10
6,10
-40,00
-30,00

1,82
1,36
-10,99
-6,47

-4,00
40,40
-

-1,16
9,75
-

2073,57
3041,95

0,00
0,00

0,00
0,00

-180,69
-44,18

-8,02
-1,43

-477,53
-137,72

-18,72
-4,33

TERMINSPRISER GRÖDOR
Vete SRW Chicago september 2019
Vete SRW Chicago december 2019
Vete SRW Chicago mars 2020
Kvarnvete Paris september 2019
Kvarnvete Paris december 2019
Raps Paris november 2019
Raps Paris februari 2020
Havre Chicago september 2019
Havre Chicago december 2019
Majs Chicago september 2019
Majs Chicago december 2019
Sojamjöl Chicago september 2019
Vitt socker London oktober 2019
Vitt socker London december 2019
Potatis termin april 2020

TERMINSPRISER MEJERI
Skummjölkspulver termin augusti 2019
Skummjölkspulver termin september 2019
Smör termin augusti 2019
Smör termin september 2019
Vasslepulver termin september 2019

SPANNMÅL
Brödvete Sverige-export
Kvarnvete tyskt odlarpris
Foderkorn tyskt odlarpris
Kvarnvete Rouen
Foderkorn Rouen
Vete SRW US Gulf
Sojaböna US Gulf
Majs US Gulf

GRIS
Slaktgris KLS Ugglarps
Slaktgris HK Scan
Slaktgris Sverige
Slaktgris Danmark

NÖT
Ungtjur Sverige Genomsnitt
Ungtjur Danmark Genomsnitt
Kor Sverige Genomsnitt
Kor Danmark Genomsnitt
Livkalvsnotering Sverige
Livkalvsnotering Danmark

LAMM
Lamm

MJÖLK
Arlas a contopris
Arlas a contopris ekomjölk
Norrmejerier a contopris
Norrmejerier a contopris ekomjölk

FODER
Rapsmjöl Hamburg
Sojamjöl Hamburg

RÄNTA OCH VALUTA
Euro
USD
GBP
Ränta 3 månader
Ränta 5 år

10,72
9,68
11,85
-0,44
-0,60

-0,01
-0,06
0,47
4,54
0,14
0,02
0,16
0,71
7,90
0,54
0,12
1,02
0,42
3,68
0,13
-0,02		 0,18		0,27
0,03		
-0,60		
-0,53

1,28
5,90
1,13

Finansministern:
Svensk ekonomi
bromsar in
Det är tydligt att svensk
ekonomi nu går in i ett
avmattningsläge, där eko
nomin växlar ned från höga
till mer normala tillväxt
nivåer.
Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på Harpsund i förra veckan.
– Vi har haft kraftig medvind
de senaste åren men kan nu se
att vinden mojnar och de orosmoln vi sett har tornat upp sig
lite mer under sommaren, sade
hon.
Finansministern sade att arbetsmarknaden går fortsatt
starkt.
– Vi har ordning och reda i
statsfinanserna och ligger väldigt
lågt jämfört med andra EU-länder när det gäller statsskulden.
Handelskonflikt oroar
Magdalena Andersson sade att
riskerna för ekonomin har ökat
under sommaren, bland annat
när det gäller handelskonflikten mellan USA och Kina och
en avtalslös Brexit, det vill säga
att Storbritannien lämnar EU
utan ett avtal. Den nye premiär
ministern har skruvat upp sin
retorik men Sverige har förberett sig för olika alternativ, enligt finansministern.
Andra risker som hon tog
upp var ”stökigt politiskt läge” i
flera europeiska länder samt
ökade spänningar i Hormuz
sundet.
Hon noterade att USA har

FOTO: LOTTE FERNVALL/AFTONBLADET/TT
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Finansminister Magdalena
Andersson varnar för en
avmattning i ekonomin.

hotat med fler tullar och att det
kommer att vara bekymmersamt om dessa hot blir verklighet. Hon lyfte också fram att
det finns hot om ytterligare
tullar på europeiska varor från
amerikansk sida.
– En annan risk är att vi får
en snabbare inbromsning i
världsekonomin än vi räknat
med, vilket skulle påverka
svensk ekonomi, och då är det
bekymmersamt att vi redan i
utgångsläget har väldigt låga
räntor och svaga statsfinanser i
många länder.
Här hemma är hushållens
höga skuldsättning fortsatt den
dominerande risken, enligt finansministern, som sade att det
”verkar som att priserna stabiliserats”.
Nyhetsbyrån Direkt

ENERGI
Diesel, pris inkl moms
Elpris, rörligt
Elpris termin 2020
Elcertifikat
Råolja Brent

16,23
374,28
364,48
59,00
3,59

0,10
-35,14
-22,69
-8,00
-0,04

0,62
-8,58
-5,86
-11,94
-1,10

1,37
-197,02
-31,94
-104,00
0,55

9,22
-34,49
-8,06
-63,80
18,27

0,07
-168,52
-65,38
-138,00
-0,74

0,43
-31,05
-15,21
-70,05
-17,09

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358,64
534,95
353,69
660,63
356,27
645,55

12,39
-0,23
-6,17
2,39
13,12
-4,55

3,58
-0,04
-1,71
0,36
3,82
-0,70

32,05
20,42
9,54
11,05
32,35
6,76

9,81
3,97
2,77
1,70
9,99
1,06

30,10
28,58
21,89
11,64
1,56
-10,38

9,16
5,64
6,60
1,79
0,44
-1,58

437,06
383,76
788,84
820,82

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-138,06
-232,44
-12,22
40,30

-24,01
-37,72
-1,53
5,16

-152,80
-236,61
46,43
98,75

-25,90
-38,14
6,25
13,68

458,38
405,08
746,20
703,56

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-137,28
-231,66
-13,78
-5,07

-23,05
-36,38
-1,81
-0,72

-100,97
-174,61
-6,38
32,34

-18,05
-30,12
-0,85
4,82

EMISSONSHANDEL
Lantmännens emissionshandel

RUNDVIRKE FINLAND
Björkmassaved Finland
Björktimmer Finland
Granmassaved Finland
Grantimmer Finland
Tallmassaved Finland
Talltimmer Finland

RUNDVIRKE LETTLAND
Lövmassaved Lettland
Barrmassaved Lettland
Grantimmer Lettland
Talltimmer Lettland

RUNDVIRKE LITAUEN
Lövmassaved Litauen
Barrmassaved Litauen
Grantimmer Litauen
Talltimmer Litauen

Förklaringar till marknadspriserna
Priset speglar det av ATL senast insamlade värdet.
Mjölkpris: Syntetiskt mjölkpris baserat på EEX-börsen Leipzig. Baserat på SMP och smörpris, närmaste termin -enligt Torbjörn Iwarsons modell. Avdrag för process-kostnad 40 öre/kg.
● Terminspriser: -Vete och havre Chicago: SEK/ton, sojamjöl
Chicago, SEK/ton. Källa: Chicago Mercantile Exchange. Vete
och raps Paris: SEK/ton. Källa: NYSE Liffe Paris. Vitt socker
London: SEK/ton. Källa: Liffe. Potatis: SEK/ton, skummjölkspulver, smör och vassle-pulver: SEK/ton. Källa: EEX Leipzig.
● Spannmålspriser: Brödvete Sverige-export: SEK/ton. Källa:
Jordbruksverket. Vete, majs och sojaböna US Gulf: SEK/ton.
Vete och foderkorn Rouen, vete Hamburg: SEK/ton. Rapsmjöl och sojamjöl Hamburg: SEK/ton. Källa: Commodity3.
Tyska odlarpriser kvarnvete, foder- och maltkorn: SEK/ton.
Viktade snittpriser som odlare i Nord-Tyskland fått av handelsorganisationer och föreningar vid leverans till anlägg●

ning. Kvarnvete=A-vete 13 procent protein, falltal 250. Källa:
Landwirtschaftskammer Niedersachsen.
● Mjölk:Arla a contopris, öre/kg. I priset ingår ett kvalitetstillägg, tillägg för Arlagården plus ett tillägg för icke-GMOfoder. Priset uppdateras månatligen. Källa: Arla Foods.
Norrmejerier a contopris, öre/kg. I priset ingår ett kvalitetstillägg, pris för tankservice och kapitalkostnader gårdstank
samt säsongstillägg. Källa: Norrmejerier.
● Köttpriser: Slaktsvin, ungtjur och ko Sverige och Danmark
samt lamm Sverige: SEK/kg. Genomsnitt från de största
slakterierna, 2 veckors fördröjning. Från de officiella svenska priserna är avdraget ett transporttillägg på 0,50 SEK/kg
för slaktsvin, 1,20 SEK/kg för ungtjur och ko och 2 SEK/kg
för lamm. För övrigt ingår i priset alla kända tillägg och avdrag kopplat till olika koncept och typer av avtal. Till exempel ingår tillägg för Krav och andra ekologiska märkningar
i priset, som då varierar med andelen ekoslakt varje vecka.
Källa: Jordbruksverket. Livkalvsnotering Sverige: SEK/st,

vikt 85 kg. Priset anger genomsnitt av SRB och SLB. Källa:
HK Scan. Livkalvsnotering Danmark: SEK/st, vikt 85 kg. Status 1. Källa: Sammark. Slaktgris KLS Ugglarps och HK Scan:
SEK/kg för 70–99,9 kg.
● Ränta och valuta: Euro. Källa: Europeiska centralbanken.
USD. Källa: Bundesbank. Ränta 3 mån, ränta 5 år: Veckomedelvärde på statsfixräntor från Riksbanken.
● Energi: Elpris, rörligt: SEK/MWh, veckomedelvärde från
Nordpool spot. Elpris termin 2020: SEK/MWh, systempriset
för Nordic Electricity från Nasdaqomx. Elcertifikat: SEK/
MWh, senaste värde från Svensk Kraftmäkling.Diesel: SEK/
liter inkl moms från Circle K-företag.
● Lantmännens emissionshandel: Priset på emissonsinsatser senaste handelsdag. Källa: Lantmännen.
● Virke: Rundvirke Finland: SEK/m 3fpb, snittpriser för leveransvirke den senaste 4-veckorsperioden,sammanställt av
Naturresursinstitutet Luke. Rundvirke Lettland och Litauen:
SEK/m3f fritt industri. Källa: Skogssällskapet.

Dalsspira ökade
omsättningen rejält
● Dalsspira Mejeri, som handlas på Spotlight, redovisar en
nettoomsättning på 7,2 miljoner kronor under det andra
kvartalet, en ökning om 24
procent jämfört med samma
kvartal i fjol. Rörelseförlusten
före avskrivningar och räntekostnader förbättrades till 0,4
miljoner kronor, att jämföra
med minus 1,4 miljoner kronor samma kvartal 2018.
”Resultatförbättringen är en

kombination
av ökad försäljning och
utförda
besparings
åtgärder som
faller ut under
vår- och som- Malin
marmånader- Jakobsson
na”, skriver
bolagets
VD
Malin
Jakobsson.
Nyhetsbyrån Direkt

Extra sojatull Kinas straff mot USA
● Från och med den 1 september blir det en extra tull på 5 pro-

cent på amerikanska sojabönor som ska exporteras till Kina.
Dessutom ska tullavgiften på vete och majs från USA höjas med
10 procent från och med den 15 december.
Men det är inte bara vegetabilier som drabbas av Kinas senaste
svar i handelskriget mellan länderna. Tullavgifterna på nöt- och
fläskkött höjs med 10 procent från den 1 september, rapporterar
Reuters.
ATL
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Säg din mening i ATL!
● ATL välkomnar debattinlägg. Skriv kort, korta

inlägg har större chans att bli publicerade. Maximal längd är 3 000 tecken inklusive mellanslag.
Redaktionen kan korta och redigera texten.
Underteckna med namn och bostadsort.

Inventeringen av nyckelbiotoper
är fortfarande rättsosäker
● Replik

Fredrick Lundqvist, distriktschef i Väs
ternorrland för Skogsstyrelsen, har i
ATL den 9 augusti i raljerande ordalag
bemött min artikel gällande den rätts
osäkra nyckelbiotopsinventeringen. Det
är rätt intressant att se hur Fredrick
Lundqvist men även andra anställda che
fer vid Skogsstyrelsen bemöter artikeln,
då den varit inne i flera tidningar. Att
chefer vid ett statligt verk lägger sig på
en sådan raljerande och låg nivå är
skrämmande. Man borde kunna förvän
ta sig mer från statliga tjänstemän.
Så till några av de saker han bemöter i
min artikel. Det är sant att certifieringen
gör att nyckelbiotoper inte kan brukas.
Men genom att peka ut nyckelbiotoper
och genom att lägga ribban för vad som
är nyckelbiotop avgör Skogsstyrelsen vil
ka skogar som kan brukas. När ribban

läggs så lågt som man gjort i nordvästra
Sverige blir det många skogar som inte
kan brukas.
Att bara kalla nyckelbiotopsinvente
ringen för ett kunskapsunderlag är helt
fel. Nyckelbiotopsklassificeringen ger
betydande konsekvenser för markägaren
oavsett vad Skogsstyrelsen menar.
Eftersom vi själva var med och tog fram
M/KD-budgeten vet vi självklart vad den
innehåller, även om Fredrick Lundqvist
på ett tyket sätt försöker påskina motsat
sen. Även om den landsomfattande in
venteringen avbrutits, vilket vi fick ige
nom i budgeten, måste man också sluta
registrera nyckelbiotoper i andra sam
manhang, det gäller särskilt i samband
med att skogsägare vill avverka.
Vi måste få en rättssäkerhet värd nam
net i den svenska skogspolitiken, det har
vi verkligen inte i dag. Den nya metoden
har inte gjort inventeringen rättssäker.

VÄGSL ADD 1,6M

Lantbruk på nätet

Bra kvalité, rätt pris & snabb service!

Enkel vägsladd med kulhandske. Elektrisk
höjdjustering som kopplas till batteriet på
din ATV. Dragstång och hjul justeras i höjdled
från styret.

KROKODILGREP 2,0M

För att så ska vara fallet krävs att skogs
ägare som fått sin mark nyckelbiotops
klassad erbjuds ersättning om man inte
vill avsätta skogen frivilligt.

tagen ur luften. Så är det givetvis inte.
Uppgiften kommer från Skogsstyrelsens
egen rapport där man bedömer att 25
procent av den avverkningsmogna sko
gen utanför formellt skyddade områden
blir nyckelbiotop i nordvästra Sverige
med den nya metoden.

Jag skrev i min inledande artikel följan
de: ”Med regeringens tysta medgivande
och i strid med riksdagens tillkännagi
vande har Skogsstyrelsen nu tagit fram
en ny metod att inventera nyckelbioto
per.” Riksdagen krävde att metoden
skulle vara rättssäker med hänvisning
till att utpekandena i praktiken innebär
ett avverkningsförbud utan ersättning.
Det har Skogsstyrelsen inte åtgärdat.
Inte heller har man utvecklat en metod
som har accepterats av skogsägarna, vil
ket instruktionen krävde, så uppdraget
är verkligen inte i linje med riksdags
beslutet.
Slutligen hävdar Skogsstyrelsen att
uppgiften att var fjärde avverkning ris
kerar att stoppas i nordvästra Sverige är

De procentsatser Skogsstyrelsen redo
visar gäller den hittills inventerade area
len med den gamla metoden och i hela
landet. Dessa siffror säger inte mycket
om vad skogsägare i nordvästra Sverige
kan drabbas av.
Jag delar absolut Fredrick Lundqvists
avslutning om att ”demokrati är värd att
försvara”. Däremot delar jag fortfarande
inte åsikten att Skogsstyrelsen i alla lä
gen följer lagstiftarens intentioner och
beslut. Det visar sig inte alltid i Skogs
styrelsens praktiska handlingar.
Kjell-Arne Ottosson
Riksdagsledamot Kristdemokraterna Värmland

10% rabatt på betesputs 1,45m & 1,65m
Utrustade med smidda hammarslagor, Y-knivar kan köpas till.
Sidosmedarna och stödrullen kan ställas i önskad höjd. K-axel ingår.
1,65 m:
Dimensioner: 176,5x79x85 cm
Arbetsbredd: 162 cm
HK: 35-45
Hammarslagor: 28 st
Vikt: 347 kg

Art.nr:
ATVV1600
Finns i bredd 1,6m - 2,0 m.

Art. nr:
112-0305

Specifikation:
Fäste: SMS/Trima eller Euro
Vikt: 320 kg
Dubbelverkande cylinder: 2 st

Specifikation:
Arbetsbredd: 1,7 m
Längd/höjd: 3 m/0,6 m
Maxlast: 200 kg
Vikt: 160 kg

13.900:FÅNGSTGRIND 3,0M

10% rabatt!

14.310:- (15.900:-)

Art. nr: P11

Minimum 5 st

10% rabatt!

Galvaniserad
foderhäck för nötdjur
med öppna sidor och 12 foderplatser.
Specifikation
Diameter: 230 cm
Vikt: 163 kg. Trepunktsfäste

890:-/st

Bonnet är ett webbaserat företag som säljer betesputsar & traktorredskap,
vedsäckar & vedmaskiner, ATV-vagnar, frontlastarredskap, slitdelar, byggskivor & plywood, snökedjor, slirskydd med mera på nätet.

Art.nr: 107-007

10.710:- (11.900:-)

För hantering av rund- och fyrkantsbalar. Grindarna är ställbara i två lägen med
maxöppning 170 cm och minimiöppning 90 cm. Dubbla cylindrar.

Köp 3 st
och få
15% rabatt
Art.nr: HAP300

1,45 m:
Dimensioner: 156,5x79x85 cm
Arbetsbredd: 142 cm
HK: 30-35
Hammarslagor: 24 st
Vikt: 317 kg

BALGRIP MED SMS-/ TRIMAFÄSTE

FODERHÄCK NÖTD JUR

Specifikation
Total höjd (med övre ögla): 1,7 m
Längd: 3,0 m
Tjocklek: 5 cm
Vid köp av 10 grindar
820:-/st
Vikt: 40 kg

Art.nr: 107-009

12.510:- (13.900:-)

Art.nr: BONBG

Specifikation:
Fäste: SMS/Trima
Vikt: 180 kg

7.191:- (7.990:-)

4.595:Följ oss på Facebook och Instagram!

All frakt inom Sverige 49:-, alla priser är exkl. moms.
Reservation för felskrivningar.
bonnet.se 011-19 08 60 info@bonnet.se facebook.com/bonnet.se
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Så lyckas du ATL
som Wwoof-värd
Wwoofing, att arbeta som volontär på
till exempel en odling, fårfarm eller biodling med ekologisk inriktning genom
det internationella nätverket Wwoof, är
en växande trend i en alltmer miljömedveten värld.
Fortfarande ligger Sverige långt efter
Frankrike, där Wwoofing växt till något
av en folkrörelse med nästan 2 000
Wwoofgårdar. Men sedan starten 2005
har antalet svenska värdar växt till 200
lantbruk. Dessa tar emot runt 1 000 registrerade volontärer (ofta med sällskap
så det verkliga antalet är långt större) som
stannar i genomsnitt i ett par veckor. 2
till 20 volontärer på gården är vanligast.
Många funderingar
Ta emot främmande människor på gården? Som ska sättas in i arbetet på kort
tid och dessutom sitta med vid köksbordet som familjemedlemmar? Det låter
svårt och lite läskigt tycker en del av dem
som funderar på att ansöka om att bli
värdar.
Jandi Hallin, som är grundare av den
ideella föreningen Wwoof Sweden och
som själv varit både volontär och värd
många gånger genom åren, är van vid
frågor.
– Värdarna har ofta många funderingar och den första brukar vara: Vart vänder vi oss om det blir problem? Visst
finns vi i styrelsen tillgängliga om det
skulle vara något. Men det är sällan nå-

got som strular när värdskapet väl kommit i gång, säger han.
Jandis bästa tips är att man som värd
ska lägga energi på beskrivningen av
verksamheten. Tänk på att många volontärer inte alls vet hur det går till på
svenska gårdar.
Presentera er gård utförligt och berätta om de dagliga sysslorna och projekten,
månad för månad.
Var ärlig och tydlig. Folk från andra
världsdelar
vet
kanske inte att det
bara är en lamningssäsong här
eller att odlingssäsongen är så kort.
Boka in ett
Skypemöte eller Gabriela Peral från
ett telefonsamtal Argentina får lära
med volontären i sig om ekologiskt
god tid före an- lantbrukande.
komst. Och måna
om ett varmt mottagande.

Gå igenom rutiner
First impressions last, som det heter.
Möt upp vid tåg- eller busstationen, visa
runt ordentligt och gå igenom rutiner
och berätta vem som kan svara på frågor.
Gemensamma måltider är viktiga. Att
samlas kring matbordet och prata om
dagen är ofta en nyckel till att samarbetet funkar och att volontären känner sig
som hemma. Känslan av att vara som en
i familjen och ökad kunskap om ekolantbruk är målet med Wwoof.
En värd berättade att när deras volontärer visar runt besökare på gården så
säger de ”här på vår gård”. Då har man
lyckats, säger Jandi Hallin.
Linda Vikström
010-184 40 97 red@atl.nu

FAKTA Vägledning för Wwoofvärdar
●●För att bli värd krävs

en utförlig ansökan
där man går igenom
vissa kriterier. Där
efter intervjuar Jandi
Hallin lantbrukarna.
●●Ett gott försäkrings
skydd är viktigt för

bägge parter. Värd
gården uppmanas att
teckna någon typ av
medhjälparförsäkring.
●●Fasta rutiner kan un
derlätta. Middag och
avstämning vid en viss
tid, mottagande av nya

volontärer en viss
veckodag etc.
●●Efter vistelsen får
volontären svara på
ett par frågor, som
blir referenser för
kommande volon
tärer.

Annonsera!
platsannonsera@atl.nu

Tipsa redaktionen
och tyck till!
jobbochkarriar@atl.nu
Redaktör: Lisa Rogert
Tel: 072-141 67 72

● Anna Baglioni är ny chef för Holmen Skogs

region Syd. Hon har tidigare haft flera chefs
befattningar inom Saab AB med ansvar för inköp,
materialförsörjning och produktion. Anna Baglioni
efterträder Fredrik Munter som utsetts till ny VD för
Mellanskog. 
ATL

visste du att...

FOTO: PRIVAT

Wwoofing är ett samarbete för att
sprida kunskap om ekolantbruk
snarare än ett trick för att få
oavlönad arbetskraft. En värd som
har koll på det får både bra hjälp på
gården och nya vänner. Här är fler
tips som gör Wwoofandet smidigt.

Holmen Skog får ny regionchef

12.000

personer inom
Bygg & Anläggning
läser ATL!

Vill du anställa någon av dem?
Maila: platsannonssera@lrfmedia.se
Ring: Kerstin på 040-643 04 12

visste du att...

12.000

personer inom
Bygg
& Anläggning
Alla barn som kämpar mot cancer är riktiga
hjältar. Stöd barncancerforskningen med
läser
ATL!
100 kr i månaden så bidrar du till att fler

Freja, 11 år

barn överlever sin sjukdom.

Vill du anställa någon av dem?
Bliplatsannonssera@lrfmedia.se
Barnsupporter idag på
Maila:
Ring:barncancerfonden.se
Kerstin på 040-643 04 12

12.000 personer inom

Bygg & Anläggning läser ATL!

Vill du anställa någon av dem?

platsannonssera@lrfmedia.se • Kerstin 040-643 04 12
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Lantbruk

Annonsera här, kontakta oss 040-643 04 20

Krossensileringens
fördelar:

Torkkostnad 0:-

Krossar spannmål, ärtor, bönor
och majs, vått eller torrt.
Filarevägen 8
703 75 Örebro
Telefon 019-603 60 60
www.narlant.se
info@narlant.se

• Tröskning när näringsvärdet är
som bäst
• Tidigare och mindre
väderberoende tröskning
• Ingen torkkostnad
• Billig och flexibel lagring i tub
eller plansilo
• Bättre halmkvalité
• Välsmakande, dammfritt,
färdigtkrossat foder

Korn, vattenhalt 32%

Köpes

Hallar & Byggvaror

Traktorer köpes Claaspress

Tröskor köpes

Zetor, Ursus, och Belarus
även deftekta för export
Tel 070-764 43 60 Alfred

plogar, tallr-redsk, ringvältar, hård- o rundbalspr
m m, även defekta
Tel 070-764 43 60 Alfred

250/255 singelpress gärna
med liten balantal
Tel 072-176 66 86

Fönster och dörrar till
stallar, garage och
industrier m.m.

köpes, Lantbruksmaskiner, Entreprenadmaskiner .

0514-310 10

Traktorer, tröskor, plogar, harvar, tallriksharvar, såmaskiner, pressar, lastare,
skogsmaskiner. Grävmaskin, bandgrävare, lastmaskin, teleskoplastare
Tel 070 220 74 50 eller koper.teknik@gmail.com

ATL i din
brevlåda!

Tove Nilss

on, repo

www.godning.se
godning@godning.se
Tel 076-820 13 14, 070-838 13 15
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Please contact: Leon van Dijk, info@dijkmabv.com
Tel: 0031-493 319 360, Mob: 0031-653 422 316

Entreprenad
Engströms säljer
ut ca 130 redskap till
grävmaskiner och
hjullastare. Skopor,
tjälrivare, kranarmar
asfaltskärare grabbjonskopor mm.
Kontakt Leif Nilsson
Tel 073 433 01 42

Inomgård

PG 90 09 06-9
Med ett bidrag till
Storsäckar
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Alla reservdelar välkommnas
för att färdigställa våran
traktorsamling!
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040-601 64 03

arbete för astmatiker
och PG
allergiker.
90 09 06-9
ett bidrag till
Astma- ochMed
Allergiförbundet
Barnallergifonden
Box 49303, 100
29 Stockholm
hjälper du oss
www.astmaoallergiforbundet.se
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till salu. Inomhuslagrad
ekologiskt höstvetehalm.
Tel 070-551 50 06

AM

2/11/2

Strötorv & Halm
Nyfiken, ring Viola
Tel 073-848 48 59

Biobränslekompaniet

Tjänster
Att byta industriport ska vara lätt. Vi hjälper
er hela vägen, från montering till bortforsling
av den gamla porten.
Låt experten göra jobbet - välkommen!

atl.nu

RÖDFÄRGSMÅLNING
Utför allt inom tvätt,
måleri och bygg.

Tel 076-117 10 85 Bertil
balgotsson12@yahoo.se

Diverse

i vårt omfattande
arbete för astmatiker
och allergiker.

Köpes

Grönmossa

Astma- och Allergiförbundet
Box 49303, 100 29 Stockholm
www.astmaoallergiforbundet.se

FAIRTRADEMÄRKT

www.godning.se
godning@godning.se
Tel 076-820 13 14, 070-838 13 15
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www.wester-byggtra.se

Vi förmedlar
Cemagro, Yara,
Anwil.
Flera hamnar
Kuusiniemi Gödning

Halm- och grovfoderförmedling
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Handelsgödsel

Foder

lill

LANZ GENGAS AGREGAT
TRAKTORDELAR KÖPES

info@wester-byggtra.se

Gödselmedel

Önskar plocka på mark
mot betaln, helst N Skåne/
Halland i stor granskog
Tel 076-632 68 53

NÄR DU
HANDLAR!

Världens vackraste ord: i morgon.
Skänk enkelt på cancerfonden.se eller sätt in ditt bidrag på Plusgiro 90 1986-0
Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?

Läs mer på fairtrade.se

020-59 59 59

Låt dig inspireras av
FRAMTIDENS JORDBRUK
UNIKT FÖRELÄSNINGSPROGRAM
UR PROGRAMMET:
• Så ökar du den biologiska mångfalden på gården
Bengt Hellerström, lantbrukare, Annelöv.
• Lantbrukare och entreprenör
– vad är lönsamt i framtidens jordbruk?
Felicia Bindekrans & Joel Glemne på Skira.
+ många fler...
Läs mer om alla våra föreläsare på bondebaten.se

ALLT DETTA INGÅR:
• 24-timmarskryssning med Vikingline Cinderella
• Många intressanta föreläsningar
• Konferens med utställare
• Boende – del i dubbelrum (B-hytt)
• Välkomstfika + smörgås
• Julbord av svenska kocklandslaget
• Brolle och Mimi Werner underhåller under kvällen
• Stor frukostbuffé
• Taxfree-shopping ombord.

PRIS FRÅN

1 495:UPPGE BOKNINGSKODEN:
”BONDEBAT”

Brolle

BONDEBATEN.SE

eller ring 08-452 40 00 för att boka din biljett

ENDAST
300:- I FRAKT VID
BESTÄLLNING VIA
HEMSIDAN!

STORSÄCKSLYFT
SMS/TRIMA ENKEL
SMS/TRIMA DUBBEL

Erbjudande: 4 680:-

Ordinarie pris: 5 200:-

Erbjudande: 7 110:-

Ordinarie pris: 7 900:-

STORA BM ENKEL

Erbjudande: 5 760:-

STORA BM DUBBEL

Erbjudande: 8 010:-

Ordinarie pris: 6 400:-

Ordinarie pris: 8 900:-

Erbjudandet gäller t.o.m. 10 september

Lättmaterialskopa
Fäste: Avant 300/700

Stengrep

Planeringsskopa

Fäste: Stora BM Bredd: 2680mm Fäste: Stora BM Bredd: 2750mm

Gaffelställ
Flera olika modeller och mått

NYTT I
NTET!
SORTIME
Pris från: 5 500:-

Pris: 26 100:-

Pris: 22 000:-

Energiklipp

Planeringsskopa

Kranarm

Fäste: S40, S45, S60

Fäste: Avant, SMS/Trima, Euro, L30

Fäste: S60

Pris från: 3 500:-

redskapsfabriken

Pris från: 28 900:-

Pris från: 7 300:-

WWW.REDSKAPSFABRIKEN.SE
ÖPPETTIDER ÖREBRO: MÅN-FRE: 07-16
ALLA PRISER EXKL. MOMS.

Erbjudande: 11 250:Ordinarie pris: 12 500:-

redskapsfabriken.se

019 - 760 30 00

