LEDARE Det är ingen patentlösning att alla

blir veganer – ät svenskt så har du kommit en bit
på vägen mot ett sundare matsystem.
SID 2

MEDLEM Riv upp

Debatt: Jag känner
ingen bondeskam, jag
känner stolthet
SID 4

beslutet om vargföryngring. SID 24
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Stor brist på
svenska ärter
ODLING Förra årets torka är den

Han anser
att lantbruket
måste höras mer
i debatten om
hållbarhet.

främsta anledningen till bristen på svenska ärter. Kraftigt
krympta odlingar som bara
täcker det svenska behovet är
ytterligare en förklaring. SID 6

Nya regler gör jakt
på vildsvin enklare
NYHETER Regeringens beslut

FOTO: JONATAN JACOBSON

att jägare ska få använda mörkersikten gör det lättare för
lantbrukare att freda sina åkrar.
Med termiska sikten, som känner av värmestrålning från objekt i omgivningen, kan vildsvin
jagas i totalt mörker.  SID 16–17

Med sina goda förutsättningar borde Sverige kunna bli nettoexportör av lantbruksprodukter, säger Johan Kuylenstierna.
FOTO: URBAN BRÅDHE

”Fantastisk potential
i svenskt lantbruk”
INTERVJU Den senaste rapporten från IPCC rubbar inte klimatexperten Johan
Kuylenstiernas tro på det svenska jordbrukets framtid. De gröna sektorerna är en
otroligt viktig del av lösningen för hela samhällets omställning, anser han, men
poängterar att lantbruket behöver ta större plats i hållbarhetsdebatten. 
SID 8–10

Bättre rutiner
lyft för både miljön
och ekonomin
Ekonomi Gårdar som jobbar
effektivt kan öka vinsten och
minska klimatavtrycket visar en
forskningsstudie. Treraskorsningar och vältajmad växtodling
är vägen till framgång för Törlan
Lantbruk i Halland.
SID 18–19

Ny FSC-standard
gör inga ändringar
av nyckelbiotoper


SID 4

Du når oss via tel och mail.

0511-242 50
Webbutik www.kellfri.se
FODERHÄCK M. BOGSTÖD
FÖR NÖT, 12 PLATSER

ROTORKULTIVATOR 1,8 M

En rund foderhäck med bogstöd som
tål trycket från de tunga djuren.

Kraftig rotorkultivator, inkl 3-punktsfäste,
olja, 42 knivar och k-axel.

Vid köp av minst 2st

4 200,-/st

190809 LAL 223x45mm.indd 1

19 890,-

SLAGHACK ATV
MED LUCKA, 1,5 M
Effektiv slaghack till ATV med hammarslagor och lucka.

20 590,-

Fri frakt när du handlar för mer än 4000:– det enda du behöver göra är att lasta av.
Alla priser visas exkl moms.
Köpvillkor, läs mer på kellfri.se.

GRUSHARV ATV
Kraftig gårdsharv med gaffeldrag för
trädgårdstraktor eller ATV

4 790,2019-07-02 12:08
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LEDARE
X

Dags att släppa
klimatpaniken
och ta ansvar

KOMMENTAR

D

e gröna näringarna är en viktig del av lösningen på världens
klimatproblem. Och då kan särskilt det svenska lantbruket
framhållas som ett av de mest effektiva och samtidigt mest
hållbara.
Det säger klimatexperten Johan Kuylenstierna i en intervju
i veckans Land Lantbruk. En beskrivning långt ifrån de undergångsscenarion som följt på presentationen av FNs klimatpanel
IPCCs senaste rapport. I den fokuseras på jord- och skogsbrukets
påverkan på klimatet, något som till och med fått vissa medier att
uppmana bönderna att skämmas.
Problemet i rapporteringen kring jord- och skogsbrukets klimatpåverkan är att den oftast görs ur ett globalt perspektiv, och då
tas ingen hänsyn till de ansträngningar svenskt jord- och skogsbruk gjort och de framgångar det faktiskt uppnått. I Sverige har
vi inga problem med ökenutbredning eller avskogning. Här är
problemet snarast det motsatta – att de öppna landskapen växer
igen allteftersom mjölkkor och andra betesdjur försvinner. Vi har
dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan. Vi använder små
mängder vatten och mullhalten i svenska jordar ökar.

Visst finns det utmaningar även för svenskt jord- och skogsbruk
om vi ska nå målet att växthusgaserna ska ned till noll 2050, men
mycket arbete och forskning pågår också. Försök med att minska
fossilberoendet, öka kolinlagringen i markerna och att gå över
till inhemskt odlat proteinfoder är bara några exempel. Men ett
av problemen är att denna kunskap inte tycks nå ut till debattörer
med vaga kunskaper om de gröna näringarna. De stirrar sig
i stället blinda på statistik och globala exempel.
Ett annat problem är att många verkar ta klimataktivisten Greta
Thunberg på orden och verkligen drabbas av panik. Och i denna
klimatpanik ropar de på fler skatter, pålagor och hårdare statlig
styrning. Plötsligt anses vuxna människor inte kunna ta något
eget ansvar.

Jag sällar mig hellre till Johan Kuylenstierna, Johan Rockström,
Line Gordon och andra experter med kunskap om hela mat- och
klimatsystemet och en mer sansad bild
av framtiden. Visst behöver vi ändra
våra matvanor, men det är ingen
patentlösning att alla blir veganer. Ät svenskt så har du i stället
kommit en bra bit på vägen mot
ett sundare matsystem.

Lena Johansson
010-184 43 74
lena.johansson@landlantbruk.se

CITATET

”Låt sojakorv heta sojakorv.”
Djurens Rätt protesterar i brev till EU-kommissionen mot att korv
måste innehålla kött från djur.

ÄRTBRIST. Det är brist på svenska ärter i butikerna. Dels på grund av förra årets torka, dels

för att svensk ärtodling minskat kraftigt efter Findus nedläggning i Bjuv. Synd på så rara ärter!

FOTO: ARNE FORSELL/BILDBYRÅN

I ANDRA MEDIER
”Visst åker jag snålskjuts på
begreppet ekologisk - det är
ju meningen.”
Vetenskapsjournalisten och
agronomen Peter Sylwan skriver i ett debattsvar till Krav och
Ekologiska lantbrukarna att
han vill skapa uppmärksamhet
kring den olyckliga låsningen i
debatten om vad som är vägarna till det ekologiskt mest
hållbara framtidsjordbruket.
Sydsvenska Dagbladet
8 augusti

"Diskriminera inte den
vanliga svenska maten!"
Det är orimligt att kommuner
i sina upphandlingsregler
ställer högre krav på livsmedel
än vad svensk lag gör. Den
vanliga svenska maten är
såväl klimatsmart, nyttig som
god. Varför ska bönder som till
punkt och pricka följer svensk
lagstiftning diskrimineras?
frågar sig ledarskribenten.
Blekinge Läns Tidning
8 augusti

"Klimatdebatten som
kört vilse"
Många myndigheter saknar
insikt i klimatfrågan. Det är
lätt att dras med i drevet om
att köttet är planetens huvud
problem, även för myndigheter. Framför allt är det väldigt få
som väger samman problem
med möjligheter och styrkor till
en helhet, skriver LRF Örebros
ordförande Per Willén i ett svar
på en krönika.
Nerikes Allehanda 7 augusti
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Prova ATL Premium digitalt
– få 3 månader betala för 1
Lest haris porroremque perecta
tempore exero elit la parit odicaec eperepta netus ut doluptatus, omnisitatem iu
öokölijökh kjhgkhgkh khgvjhgjhgcvhjkgcjhgcjhg jhgfcjgfc
hkgvjhgvjhg

Missa inga viktiga affärsnyheter i sommar!
Nu kan du som läser Land Lantbruk ta del av ett förmånligt
sommarerbjudande från ATL som ger dig granskande,
oberoende affärsnyheter. Med ATL Premium får du
kvalitetsnyheter och nya insikter från din gröna
näringsgren – när och var du vill digitalt.

Nusam ium volorepudis etur sim quaspedit fugiam rae nuscimo luptatiis
qui sequost es duntetur acienimus, sa
cum as mo verio quuntem oloruntiori
a vit modis as arum quundiatam fugiati
oreptur aut la pratur?
Bist, et, corrum, etur?
Erum acepero is eossinciant autat.
Verum uta porrum haris ipitias et
officiis elestio ssunto molorit, opta
a volupta tatur, sit, quas reiunt magni conserum ani aut quiae. Nienda
consequis inctatur, con pore ommodi
adignimende ex et aliquun daectoreius
explam ende laceate dem. Itaspero odit
opta idis abore corum et prae optatetur,
susae. It earcienis perum num re inctis
aut es es maio odis dolupta tinimusanis
exceseq uiatur, sunto mod et quis incta
core vidio optasit verum eost ut et aute
pa saperio nesciis alitatiis sitatur

RKAM
P
MA
M

3 månader

149:Ord. pris 447 kr

e-tidning med samma innehåll som pappers-ATL

Nyhetsbrev med bästa premiumtipsen

✔ Få nya insikter med ATLs premiumartiklar och TV-reportage. Här får du

J
AN

SO

Obegränsad kvalitetsläsning på ATL.nu

veta hur andra lant- och skogsbrukare har tacklat sina utmaningar.

✔

Unika specialutgåvor som tex Traktortester – ger dig
handfasta råd och tips som kan ge dig bättre ekonomi i företaget.

✔

Nyhet! Med ATLs unika digitala tjänst, fastighetsaffärer, får du
full koll på sålda fastigheter i din närhet.

Beställ enkelt här – www.Lrfmediashop.se/7368
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Skammens tid är nu
Från flygskam till bondeskam, ja

mycket ska man höra innan öronen
trillar av. Vi ska äta mindre kött el
ler rättare sagt helst bli veganer, är
budskapet från IPCC-rapporten.
Många förfasas och förundras över
vår höga köttkonsumtion. Men varför
köttkonsumtionen har ökat och mer
mat slängs behöver man inte vara
professor för att förstå. Lägre pris,
skambilligt, och högre inkomst leder
till högre konsumtion, en mycket en
kel ekvation.
Så om vi tittar tillbaka, vad har
egentligen hänt? På 1950-talet gick
50 procent av vår disponibla inkomst
till mat, att jämföras med cirka 12
procent i dag. Alltså matens värde har
minskat avsevärt. En tredjedel av all
tillgänglig mat i världen slängs eller
förfars på annat sätt. Jag kommer ihåg
kylskåpet hos min mormor och mor
far. Där sparades varenda liten rest i
olika pytsar. Man kunde få en hel buf
fé av alla sparade slattar till slut. I dag
åker nog mycket av dessa slattar i sop
hinken eller i bästa fall i komposten
eller så får hunden sig ett skrovmål.
Vid EU-inträdet 1995 var köttet den

livsmedelsgrupp som prissänktes
mest, drygt 4 procent. Förklaringen
till det är att EU-inträdet innebar
en direkt sänkning av köttpriserna
genom en anpassning till EUs pris
nivåer. Konsumentvaror i genomsnitt
hade en prisökning på 2 procent.
1996 sänktes också matmomsen.
Om man jämför indextalen för åren
1994 och 2009 så konstateras att pri
serna för kött ökat med 4 procent och
för konsumentvaror i genomsnitt 20
procent. Köttpriserna har haft
en långsammare utveckling än
konsumentvaror i genomsnitt. Det
ta beroende på konkurrensen från
billigare uppfödningsmetoder i andra
länder, som har konkurrerat ut en

tarisk kost och dess påverkan på
miljön har ofta varit både högljudd
och hätsk, med pekpinnar och
pajkastning, både bland företag och
enskilda individer. Diverse ”fakta”,
både relevant och mindre samman
hängande, har lagts fram, ofta vinklad
enligt egna intressen. För att få till en
vettig diskussion behövs en plattform,
som alla kan enas kring som utgångs
punkt, nämligen att alla människor
behöver livsmedel. Det kan faktiskt
ingen bestrida.
För mig är livsmedel en energikälla.

Maten ska tillföra min kropp de äm
nen som den behöver för att fungera.
Kolhydrater, proteiner, mineraler,
spårämnen, vitaminer med mera
– kort sagt, bränsle för att kroppen

Extremvädret i fjol somras tvingade
många jord- och skogsbrukare att
lägga om sina semesterplaner. I år
har väderförhållandena inte varit lika
pressande.

Har du kunnat ta ledigt
i sommar?
Johan Karlzén, ord
förande för Sveriges
Spannmålsodlare
förening, Rydsgårds
gods, Skurup:

Sverige ligger i framkant när det gäller djurhållning. Det ska inte stjälpas av en global
rapport, skriver Jeanette Elander, ordförande för Sveriges Grisföretagare.
FOTO: TT

stor del av den svenska produktionen.
Konkurrensen har medfört att stor
leken på de svenska produktionsenhe
terna har ökat för att klara lönsamhe
ten, om man inte valt att i stället helt
sluta producera mat. Ingen gård är den
andra lik. Beroende på läget, storleken
med mera produceras det som ger bäst
lönsamhet med gårdens förutsättning
ar. Lantbruket producerar det markna
den vill ha eller rättare sagt betalar för.
Konstigare än så är det inte.
Djuren är en viktig del i kretsloppet,

med sin gödsel som ger näring till jor
den och dessutom kan användas för
produktion av biogas. Andra fördelar
är att de bidrar till biologisk mångfald
och har möjlighet att omvandla rest
produkter från livsmedelsindustrin
till kött. I Sverige ligger vi i framkant
både inom skog, odling och djurhåll
ning. Det ska lyftas, inte stjälpas av
en global rapport. Vi får besök från
andra länder som vill lära sig mer om
hållbar skogsproduktion och djur
uppfödning. Drygt 60 procent av vår
klimatpåverkan sker genom livsmedel
som produceras utomlands.
Jag känner ingen bondeskam, jag

känner stolthet! Om det finns bon
deskam så hur är det med konsumen
ternas skam? De som väljer att köpa
skamligt billig mat. Eller butikernas
skam? De som säljer skamligt billiga
produkter. Eller mediernas skam? De
som tolkar resultaten halvdant, men i
stället borde informera om de faktiska
skillnaderna. Det finns en stor kun
skapsbrist hos dagens konsumenter
(och uppenbarligen även hos en hel
del journalister) om matproduktion
och skillnader i klimatpåverkan. Här
har medierna en hemläxa och ett jobb
att göra med att informera om rele
vanta fakta lokalt och globalt.
Bra mat kostar och det ska den
göra! Samtidigt måste en större del av
konsumenterna ta sitt ansvar och vara
beredda att betala för det också.
Jeanette Elander

Lantbrukare och ordförande för Sveriges
Grisföretagare

LÄS MER
”Bönderna befinner sig i stormens öga”
Sidan 8 ❯

Vad jordbruket kan lära av fordonsbranschen
Debatten om animalisk kontra vege

VAD TYCKER DU?

som mekanism ska fungera.
Se livsmedel som detta bränsle
och jämför tillvägagångssättet med
till exempel fordonsindustrin. Den
har tydliga riktlinjer. Fossilutsläp
pen måste minska och över tid helt
fasas ut. Biltillverkarna och bränsle
producenter tar hela tiden fram nya
tekniska lösningar, som blir allt bättre
och renare. Helt olika tekniker, som
i sig inte kan jämföras. Därför använ
der sig fordonsbranschen av begrep
pet koldioxidekvivalenter per me
gajoule (CO2e/MJ), alltså mängden
koldioxid, som skapas av bränslets
tillverkning och fordonets utsläpp,
i förhållande till nyttiggjord energi.
Till exempel bensinens påver
kan både i produktionsledet och
i förbrukarledet, jämfört med till
exempel elektriciteten i produktions

ledet (vattenkraft eller kolkraft) och
elbilens utsläpp.
Jag har tidigare efterlyst denna typ

av beräkning även inom jordbru
ket, alltså hur mycket koldioxid det
"kostar" att producera till exempel en
liter havremjölk jämfört med en liter
komjölk. Eller en sojabiff tillverkad
av importerad soja jämfört med en
svensk nötfärsbiff, i förhållande till
den mängd energi det tillför som
livsmedel.
Det skulle bli verklig, påvisbar fakta
som gemene person kan ta ställning
till direkt vid sina inköp. Både data
och experter som kan ta fram beräk
ningsmodeller finns. När ska det bli
verklighet?
Oliver Nause
Vara

– Jag har varit ledig
en vecka i juli, vilket är rätt så nor
malt för min del. Det brukar inte bli
så mycket mer. Jag och familjen var i
Falsterbo och tittade på hästar.
Martina Schagerlund,
ägare till Lindholms
gård, Eskilstuna:

– Jag har varit ledig
lite grann, fast tidigare
än jag brukar. Vi har
varit i England med anledning av
min sons universitetsexamen och
så har vi varit ute med båten.
Åsa Odell, vice för
bundsordförande i LRF:

– Ja, det har jag
v arit. I fjol blev det
ingen ledighet alls att
tala om. I år har jag
varit en vecka på Gotland – det
brukar jag vara – och sedan har
jag varit hemma på gården. Det är
avkopplande eftersom jag reser så
mycket i jobbet.
Enkät: Johan Sedenius

REAKTIONER
Reaktioner på artikeln "Inga vegobur
gare på McDonald's i Kanada".
Gunilla Lindqvist: Tycker de gör
helt rätt! Som de skriver, det finns
pommes och sallader till dem som
inte vill ha kött.
Ulric Eriksson: Detta med att bara
använda inhemskt kött är ett smart
drag av McD. Kanadensiskt kött är
rimligen en premieprodukt i Kanada,
precis som svenskt kött är det i Sverige.
Anders Nilsson: Tänk om Sverige
också hade gjort så!
Jonas Hellö: Om McD Kanada vill
skjuta sig själva i foten står det dem
fritt, förstås.
■ Kommentarerna kommer från Land
Lantbruks Facebooksida.
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KRÖNIKA

Ut med myter
– in med fakta

WWW.LANDLANTBRUK.SE

LYSSNA: Ljuv musik i skördetid

Utan tajming, tillgänglighet och dramaturgi rår ingen fakta i världen

Världen vore bättre om mer
producerades som vi gör här.
Myter om mat och lantbruk präglar också allmänhetens och
beslutsfattares förståelse. Det är allvarligt och leder till tokiga och
kontraproduktiva val och beslut, likt villfarelser om läget i världen.
Fakta är: Svenskt jord- och skogsbruk är bland de bästa i världen
på att producera sund och schyst mat och bra virke. Världen vore
bättre om mer producerades som vi gör här. Människors vardagsval,
politiska beslut och myndighetsutövning borde vara att bara casha
in. Men likt andra förbättringar i världen är det svårt att prägla med
vetandet med det som är bra. Det är avskogning i tropikerna
och halloumidrev som får rubriker.
”Facts are facts, perception is reality” (Fakta är fakta,
uppfattning är verklighet).
Kommentera
Gapminder lyckas vända lat okunnighet och
krönikan på
felaktigheter till faktabaserat intresse och klokskap.
www.landlantbruk.se
Det behövs också när det gäller mat och jordbruk
i en allt mer myt- och ideologipräglad tid.
Vi inom svenskt lantbruk har fakta, och även de
med förmåga att beröra, men vi behöver en annan
metodik som förklarar många saker samtidigt. Vi måste
döda myter och berätta om det komplicerade på ett begripligt
sätt. Ska skolbarn och presidenter använda våra kunskaper måste det
vara superenkelt, säger Anna Rosling Rönnlund. Det är också
vår utmaning. Mat, jord- och skogsbruk är mer komplicerat än
den mellanstadiematte och det narrativ från
fablernas värld det ofta beskrivs med i dag.

Patrik Olsson,

FOTO: MIKAEL OLOFSSON

på förutfattade meningar och etablerade myter. Vem som säger något
när, var och hur är viktigare än innehåll och sanningshalt. Vi hör det
vi vill och lever gott i våra villfarelser.
”Ignorance is bliss” (Okunnighet är salighet).
I sitt sommarprogram i Sveriges Radios P1 illustrerar Anna Rosling
Rönnlund detta väl. Hon beskriver hur ingen vill höra om arbetet
bakom de världsberömda presentationer som hennes karismatiske
svärfar Hans Rosling och deras gemensamma stiftelse Gapminder
står för och som gör fakta om världen begriplig. Bland kostymerna
på Världsbanken var det bara en med lustig fluga som inte gäspade
under hennes presentation. ”Flugan” tog med henne till sin chef, en
kvinna från Iran, som gillade bubbeldiagrammen så mycket att hon
grät. Resten är historia.
De flesta är överdrivet negativa i synen på läget i världen, erfar
Rosling. Trots att det mesta i världen förbättrats över tid präglar ebola, krig och cykloner medias rapportering och vår världsuppfattning.

Det kan bli många timmar i tröskan och traktorn vid den här tiden på året.
Land Lantbruk bjuder på en spellista med allt från hårdrock till country och
schlager som avkoppling under tröskningen. Listan hittar du på landlantbruk.se!

Säljes: Hästgård med motocrossbana
■■I småländska Gnosjö

finns en hästgård med
egen motocrossbana,
campingplats och kafé
till salu. Något att slå till
på för den företagsamme?

LÄS MER PÅ WEBBEN

FOTO: LASLO MAG/SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING

För dig som är LRF-medlem:
LOGGA IN – FÅ MER!
● Du som är LRF-medlem får tillgång till

exklusiv och nyttig läsning på
www.landlantbruk.se.
● Allt du behöver göra är att logga in

med ditt medlemsnummer – utan extra kostnad!
● Landlantbruk.se bjuder på mängder av tips, råd

och idéer som kan hjälpa dig i din verksamhet.
● Logga in och läs mer på

www.landlantbruk.se!

MEST LÄST PÅ LANDLANTBRUK.SE
1. Nu säljs hästgård med camping och motocross
2. Lantbrukare tjänar 400 000 i snitt
3. Gunnar väntar på en ursäkt från länsstyrelsen
4. ”Svensk mark otroligt värdefull i klimatarbetet”
5. LRF: ”Detta är ett rättsövergrepp”

ordförande LRF Värmland

Land Lantbruks krönikörer
● Palle Borgström, ordförande LRF
● Emilia Astrenius Widerström, ordförande LRF Ungdomen
● Gästkrönikörer

FÖLJ OSS!
Instagram: @landlantbruk
Facebook: www.facebook.com/landlantbruk
Twitter: @landlantbruk

Exklusivt
Nyttigt
Spännande

2012
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xxxxx
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xxxxx

Så mycket ärter odlas
Areal odlade konservärter 2014–2019 i de tre län som odlar mest.

Förklaring xx

6 000
5 000
4 000
3 000

Skåne

Halland

Västra Götaland

2 000

Förklar

1 000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Övriga län 2014–2019 (odlad areal)
Östergötland
Kalmar
Gotland
Blekinge
Västmanland

2014
–
–
14
4
5

2015
–
67
–
–
–

2016
32
20
–
–
–

2017
5
–
–
–
–

2018
–
21
–
–
–

2019
–
21
–
–
–

KÄLLA: JORDBRUKSVERKET, GRAFIK: LRF MEDIA, FOTO: ARNE FORSELL/BILDBYRÅN

Brist på svenska ärter
Från omfattande export till
brist och import på bara tre år.
Neddragna odlingar och förra
årets torka har gjort att frys
diskarna gapat tomma i facken
för svenska gröna ärter.
– Våra vanliga svenska ärter tog
slut under våren, säger Emma
Pålsson, marknadsdirektör på
Findus Sverige.
Slut från leverantör! I många butiker
var det budskapet som mötte konsu
menterna som ville köpa svenska grö
na ärter. Hos Findus, som är den störs
ta producenten, tog ärterna slut redan
under våren.
– Vi utgår från behovet på den svens
ka marknaden när det gäller vilken års
volym vi vill ha. Det har fungerat bra
tidigare år, men förra årets torka på

verkade väldigt mycket, säger Emma
Pålsson.

Flyttade odlingar
Förra årets torka är den främsta an
ledningen till bristen på svenska ärter.
Men den kan också ses som en effekt av
en kraftigt minskad svensk ärtodling.
Fram till och med 2016 odlades enbart
i Skåne och södra Halland runt 9 000
hektar i Findus regi och gröna ärter
var en stor exportprodukt. Av de runt
35 000 ton som tröskades varje år gick
merparten, runt 30 000 ton, på export.
Året efter, 2017, flyttade Findus sina
odlingar till Västergötland och Dalsland
där man samarbetar med Toppfrys.
Odlingen krympte till att enbart täcka
behovet på den svenska hemmamark
naden. Men i år blev det alltså stor brist
efter kraftigt minskad skörd förra året.
Findus har av flera skäl valt att in
te importera ärter – dels på grund av

allmän brist på ärter
även ute i Europa, dels
därför att man märker
sina förpackningar
med svenskmärket
och Sigillmärket.
Ser du någon
Wiveca
risk för att ert
Almgren,
varumärke skadas
Magnihill
av att ni inte
kunnat leverera?
– Det är aldrig bra att inte kunna
leverera men man kan inte skydda sig
mot vädrets makter som det var förra
året, säger Emma Pålsson på Findus.

Valde att importera
Kvar i Skåne var förra året ärtodlingar
på 900 hektar som odlades i Foodhills
regi och levererades främst till Mag
nihill AB, som producerar frysta grön
saker till stor del till storhushåll och
foodservice.

Förra året var
en katastrof, vi
fick 40 procent
av skörden.
– Förra året var en katastrof, vi fick
40 procent av skörden, säger Wiveca
Almgren, VD på Magnihill AB.
Till skillnad mot Findus val
de Magnihill att täcka bristen med
importerade ärter.
– Vi har kunnat leverera till vå
ra kunder tack vare att vi importe
rat, bland annat från England, säger
Wiveca Almgren.
Anders Ingvarsson

red@landlantbruk.se

”Den svenska marknaden betalar sämst”
I slutet av augusti beräknas
tröskningen av årets ärter vara
klar i Skåne. Årets skörd ser ut
att bli betydligt bättre än förra
året, både när det gäller mängd
och kvalitet.
I år räknar odlarna med normal ärt
skörd både i Skåne och i Västergötland.
Findus har tröskat runt halva sin areal
och redan nått över de volymer man
hade totalt förra året.

– Kvalitet, smak och
volym ser bra ut i år,
säger Emma Pålsson
på Findus.

600 hektars ökning
Findus odlar i år runt
1 500 hektar i Väster Emma
götland och Dalsland, Pålsson,
en ökning från 1 250 Findus
hektar förra året, och
räknar med normal skörd. År 2016 od
lade Findus 9 000 hektar.

Även Foodhills, som
levererar en tredje
del av sin produktion
till Magnihill, note
rar normala volymer.
Foodhills odlar runt
1 500 hektar i Skåne
i år, en ökning med
Bengt
Persson,
runt 600 hektar mot
Foodhills AB
förra året.
– Vi har budgeterat
en bit över 6 000 ton, och det når vi i
år som det ser ut just nu, säger Bengt

Persson på Foodhills, som i år räknar
med en viss export till USA och Kina.
– Det är brist på ärter ute i Europa
och den svenska marknaden är den
som betalar sämst, konstaterar Bengt
Persson.
I Skåne började man tröska ärterna
strax efter midsommar och beräknas
vara färdiga med tröskningen i slutet av
augusti. De svenska ärter som nu finns
i butik är från årets skörd.
Anders Ingvarsson
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HÅLLBARHET
Våga kliva fram i hållbarhetsdebatten! Den uppmaningenriktar en av Sveriges
tyngsta experter på miljö- och klimatområdet, Johan Kuylenstierna, till bönder
och andra verksamma inom de gröna näringarna.

”Bönderna befinner

H

De gröna sektorerna är en så
otroligt viktig del av lösningen
för hela samhällets omställning.
Köttproduktion i fokus
Det var också möjligheterna, inte problemen, som han lyfte som inbjuden talare på
LRFs riksförbundsstämma i maj.
– Det spelar ingen roll om vi pratar klimat, vatten, jordbruksmark, biodiversitet
eller om fattigdomsbekämpning. Bönderna
befinner sig i stormens öga. Det finns nästan
ingen yrkeskår som sitter så i mitten av problematiken men som ändå kan förknippas
med något så otroligt positivt som livsme
delsproduktion, säger han i intervjun med
Land Lantbruk.
Köttproduktionen har stått i klimatdebattens fokus på senare år.
Här är Johan Kuylenstierna pragmatisk.
Människor kommer alltid att äta kött spår
han men varnar för en fortsatt global uppgång i konsumtionen. Snarare bör vi dra ned
på köttet.
Han framhåller dock skillnaden i klimat
avtryck mellan en hårt driven industriell
mycket
minskar
arealen
jordbruksmark
SåSå
mycket
minskar
arealen
jordbruksmark
per personper person
Den krympande tillgången på jordbruksmark är en av mänsklighetens stora
utmaningar. 2 000 kvadratmeter, 0,2 hektar per person, återstår. En minskning från
KÄLLA: FAO
cirka 4 700 kvadratmeter i början av 1960-talet.
1 600

Regnbevattnad areal

Konstbevattnad areal
0,50

1 400

0,40

1 200
1 000

Antal hektar per person

Lantbrukets nyckelroll
När Land Lantbruk träffar Johan Kuylen
stierna har sommaren just slagit ut och intervjun kan göras utomhus på en parkbänk
på den grönskande Djurgården. En oas i
storstaden där han ofta tar promenader med
familjens labrador.
Ingen vet säkert om den exceptionella torkan 2018 bara var ett hack i väderkurvan,
men än så länge ser det riktigt ljust ut för
årets skörd.
Johan Kuylenstierna berättar om sina idéer inför TV-hösten, om att han gärna vill
jämföra somrarna 2018 och 2019 sett ur
jordbrukets perspektiv. Det är tänkt att bli
utgångspunkten för en bredare berättelse
om de gröna näringarna och klimatförändringen.
För att utsläppen av växthusgaser ska nå
ner till noll 2050 spelar lant- och skogsbruket
en nyckelroll. Och, så som Johan Kuylenstierna ser det, en positivt bidragande roll.
– Det är dags att ställa om till ett fossilfritt
samhälle och gör vi det nu så kan vi göra det

i god ordning, säger han med en optimism
som känns igen från hans föredrag.
När andra bedömare ibland beskriver
Parisavtalet som för svagt så framhåller Johan Kuylenstierna i stället hur ”fantastiskt"
avtalet är uppbyggt och att det ger alla länder
möjligheten att höja sina ambitioner över
tid. Dagens ofta starkt polariserade debatt
där ”bovar” pekas ut och klimatskulden fördelas tar han avstånd ifrån.

Miljoner hektar

an är geovetare i grunden,
numera hedersdoktor vid
Stockholms universitet och
vice ordförande i Klimatpolitiska rådet. Men Johan
Kuylenstierna har också genom livet odlat en speciell
känsla för jordbruket.
Nyligen blev han fast knuten till TV4 som
oberoende miljö- och klimatexpert. Under
hösten hoppas han kunna ge TV-tittarna
en inblick i de gröna näringarnas roll i den
omställning till ett fossilfritt samhälle som
väntar.
– Det som är så spännande med de gröna
sektorerna är att de är en så otroligt viktig
del av lösningen för alla andra sektorer, för
hela samhällets omställning, säger Johan
Kuylenstierna då han möter Land Lantbruk.
I en värld där massproduktion av billiga
livsmedel har resulterat i svåra hållbarhetsproblem inger Sverige ändå hopp, menar
han. Även om också det svenska lantbruket
har en läxa att göra, vilket han återkommer
till under intervjun.
I sin tidigare roll som vattenexpert på FNs
livsmedels- och jordbruksorganisation FAO
fick Johan Kuylenstierna nya perspektiv på
livsmedelsproduktionen. Han såg den ”gröna revolutionens” mörka baksida.
– Alldeles för mycket insatsvaror används
globalt. Det finns stora problem med övergödning, klimatpåverkan och förstörelse av
jordbruksmark och vattenresurser. Här kan
man konstatera att det svenska lantbruket är
ett av de mest effektiva och samtidigt mest
hållbara.

0,40
Jordbruksmark
per person.
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sig i stormens öga”
FAKTA:
Johan
Kuylenstierna
Född: 1965.
Utbildning: Licentiat
i naturgeografi med
inriktning palaeoklimatologi. Forskarstudier i bland annat
Arktis och Antarktis.
Karriär: Universitetslärare. Arbete vid FN
i New York, Genève
och Rom. Projektledare för World Water
Week i Stockholm.
VD för Stockholm
Environment Institute
2012-2018. Utnämnd
till Miljömäktigast i
Sverige av tidningen
Miljöaktuellt 2014.
Sommarpratade i P1
2017.
I dag: Vice ordförande
i Klimatpolitiska rådet,
sitter i styrelsen för
bland annat Sveaskog,
Axfoundation, Världsnaturfonden. Anställd
vid Stockholms universitet, har uppdrag
för TV4.
Ledamot av Kungliga
Skogs- och Lantbruksakademien.
Familj: Fru och två
vuxna barn.
Fritidsintressen:
Att vara ute på landet
i Stockholms skärgård
är högsta prioritet
under den lediga tiden. Är också mycket
intresserad av mat
och vin, vilket också
har stärkt intresset för
jordbruk.

svenska jordbrukets framtid. Med sina goda förutsättningar borde Sverige kunna bli en nettoexportör, säger han.

FOTO: URBAN BRÅDHE
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HÅLLBARHET
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Om samhället vill att lantbruket ska vara en positiv kolsänka
så bör bonden få betalt för sina investeringar.
biffproduktionen och betesdrift i ett land
som Sverige, med mark och vattenresurser
som normalt sett räcker.
Ur detta perspektiv borde förhållandet vara det omvända. Sverige skulle inte behöva
importera så mycket kött menar han.
– Den svenska köttproduktionen är bra
jämfört med hur det ser ut globalt. Vi borde
faktiskt vara nettoexportörer.
Dagens jakt på billigaste pris i köttdisken
beskriver Johan Kuylenstierna som ”absurd”
ur ett hållbarhetsperspektiv.
– Här är det något som har gått fel i livsmedelsproduktionen, slår han fast.
Ett sådant påstående kan möta kritik från
frihandelsvänner men där backar Johan
Kuylenstierna inte. Visserligen är han för
öppen handel men det ska vara på hyfsat
jämlika villkor.

Betalt för miljökraven
När man hör Johan Kuylenstierna beskriva
fördelarna med svensk livsmedelsproduktion kan man nästan tro att hållbarhetsmålet
redan är nära. Men så är det inte riktigt när
man lyssnar vidare.
– Under de kommande 20–30 åren kommer så ofantligt mycket att hända i omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Några budskap vill han särskilt förmedla
till lant- och skogsbruket och till de beslutsfattare som styr över näringens villkor. Något
som bör uppfyllas för att utsläppen av växthusgaser ska nå ner till noll 2050, vilket krävs
för att jordens uppvärmning ska begränsas
till 1,5 grader.
Att se till att det inte finns något nettoflöde
av kol från markerna är hans första budskap.
För att komma bort från det fossila lantbruket så måste undantaget vad gäller koldioxidbeskattningen också upphöra. Detta är ett
tydligt budskap från det klimatpolitiska rådet.
– Vi säger inte att jordbruket inte behöver
stöd men sänkt dieselskatt är fel incitament.
Det tredje budskapet handlar om böndernas ställning på en föränderlig konsument-

marknad. Lantbruket bör ta sig en grundlig
funderare över vad som behöver produceras
för att matcha de konsumtionsmönster som
han tror kommer att förändras mycket under
de närmaste tio–tjugo åren.
– Och så förväntar jag mig en aktiv debatt
om lantbrukets klimatanpassning. Vad ser
man för utmaningar i ljuset av att förra sommaren blev så extrem.

Ta till vara och förvalta
Här ser Johan Kuylenstierna som vatten
expert en hel del möjligheter. Debatten i
Sverige borde handla mer om att ta till vara
och förvalta vattenresurser och att återskapa
våtmarker.
– I Sverige har vi ju också ofantligt många
sjöar där nivåerna knappt påverkades av
den extremt torra sommaren. Här kan man
se över möjligheten till konstbevattnings
kapacitet från närliggande sjöar, till exempel.
Som så ofta har vi i grunden fantastiska förutsättningar för att stärka vår produktionskapacitet.
Lantbruket behöver nu komma in mer i
hållbarhetsdebatten, poängterar han. Mycket kunskap kan visserligen han och andra
klimatexperter förmedla till beslutsfattarna.
Men de konkreta lösningarna på lantbrukets
viktiga område måste näringen själv vara
med och utforma, anser han.
Gång på gång under intervjun understryker Johan Kuylenstierna att han inte är
någon expert på jordbruk. Hans intresse för
lantbruksfrågor är dock stort.
2010 kom han hem till Sverige efter några
år som vattenexpert på FAO i Rom, där han
även fick inblick i den livsmedelskris som
fått priserna att sticka i väg och som skakat
om många fattigare länder politiskt. Kontrasten blev stor. Han blev närmast chockad
av hur lite svenskarna verkade bry sig om
den egna livsmedelsförsörjningen, trots ett
stort importberoende. Här hemma togs maten för given.
– Jag skrev en debattartikel ihop med SLUs

dåvarande rektor Lisa Sennerby Forsse, där
vi lyfte behovet av en nationell strategi för
tryggad livsmedelsförsörjning.
Hans inlägg låg i tiden. LRF startade snart
en sådan kampanj och 2016 fattade riksdagen beslutet.
Johan Kuylenstierna
har tyvärr inte särskilt
gröna fingrar. ”Det här
är svårt, det märker jag
när jag försöker odla
tomater på landet.”

LÄS MER
”IPCCs specialrapport:
Svensk mark otroligt
värdefull i klimat
arbetet”
Sidan 12 ❯

Kontroll över agendan
På stämman i maj tog LRF ett nytt strategiskt beslut: att före årets slut anta en gemensam färdplan för klimat och hållbarhet för
de gröna näringarna. Det är rätt våg att gå,
menar Johan Kuylenstierna.
– Det är otroligt viktigt att den här yrkeskåren har kontroll över agendan. Nu när
det är så väldigt mycket diskussioner om
djurhållningen, om vilken typ av grödor vi
ska ha, hur vi ska förvalta våra marker och
ekosystemen.
Lantbrukaren ska ha möjlighet att driva
utvecklingen, betonar han, men däremot
inte själva behöva betala för alla de investeringar som krävs för ett fossilfritt jordbruk.
– Om samhället vill att lantbruket ska vara
en positiv kolsänka så bör bonden få betalt
för sina investeringar. Och det krävs även en
rad andra förändringar. Högre livsmedelspriser som ökar lantbrukets lönsamhet är en
sådan.
Angående den senaste specialrapporten
från IPCC, som kom förra veckan, där jordoch skogsbruket pekas ut som hot mot klimatmålen säger Johan Kuylenstierna att den
inte rubbar hans övertygelse.
– Rapporten visar att vi måste förändra
våra konsumtionsmönster och inte minst
minska svinnet i hela matkedjan. Men i
grunden stärker rapporten min optimism.
Den visar vilken fantastisk potential som
finns i de gröna näringarna att vara en ännu
större del av lösningen.
Gunilla Ander 010-184 42 76
gunilla.ander@landlantbruk.se
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■■Den reform av EUs jordbrukspolitik,

Cap, som var planerad att träda i kraft
2021 kan komma att försenas ändå till
2023, enligt nyhetssajten Agra Europe.
Formellt har EU-kommissionen inte
givit upp hoppet om att klara tidspla
nen. Detta trots att många bedömare
länge har hävdat att länderna behöver
minst ett år till för att göra sina egna
strategiska Cap-planer klara. Så sent
som i juli medgav EUs jordbrukskom
missionär Phil Hogan att det kan kom
ma att krävas övergångslösningar.
Gunilla Ander

McDonald’s i Kanada
struntar i vegovåg
■■McDonald’s i Kanada meddelade ny

ligen att man inte tänker börja servera
någon vegetarisk burgare. Deras 1 400
restauranger i Kanada ska också fort
sätta göra burgare på endast kanaden
siskt nötkött, rapporterar CTV News.
Sara Hasbar

17 växter och djur listas
som nya invasiva arter

Färsk studie: Torkan
i Europa bekräftar inte
en trend – ännu
■■Fjolårets extremtorka i Sverige

sticker ut snarare än bekräftar en
trend. Sommartorkan faller hittills
inte utanför ramen för de senaste
1 200 årens naturliga variationer,
enligt en ny studie som publicerats i
tidskriften Environmental Research
Letters.
– Resultatet i studien visar att
dagens klimatmodeller överdriver
sambandet mellan höga temperatu
rer och torka i Europa, och kanske
samtidigt underskattar risken för
ökad nederbörd och översvämningar
i framför allt norra Europa, säger
studiens projektledare Fredrik Char
pentier Ljungqvist, docent vid Stock
holms universitet.
– Men studien säger inte att
mänsklig påverkan på klimatsystemet
inte skulle ha spelat någon roll för
nutida torka, säger Fredrik Charpen
tier Ljungqvist.

FÖRTECKNING
Ytterligare 17 arter hamnar
på EUs lista över invasiva
främmande arter. En av dem
är nyzeeländsk plattmask som
kan vara förödande för jordstrukturen och jordbruket.
När den nya EU-förteckningen träder
i kraft den 15 augusti blir det förbjudet
att importera, sälja, överlåta eller spri
da 17 nya invasiva arter inom EU.
En av dem är den nyzeeländska
plattmasken som finns i England och
Irland. Den lever i jorden och äter
daggmaskar, vilket påverkar jordstruk
turen och jordbruket negativt. Masken
är mycket svår att upptäcka och sprids

TT

mellan län
der via jord
import.
Övriga ar
ter på listan:
Japansk
humle, brun Nyzeeländsk plattmask.
majna, sol
abborre, tåra kacia, whiskygräs,
vattenflockel, japansk klätterbräken,
korallmal, mesquite, jättesimbräken,
kinesiskt talgträd, Cardiospermum
grandiflorum (saknar svenskt namn),
Cortaderia jubata (saknar svenskt
namn), Ehrharta calycina (saknar
svenskt namn), Lespedeza cuneata
(saknar svenskt namn).

FOTO: JON SULLIVAN

Ny Cap-reform kan
dröja till 2023

Kristina Hansén

kristina.hansen@landlantbruk.se

Grundvattennivåerna
fortsätter sjunka
i hela landet Under de
normala

■■Grundvattenni

Naod Habtemichael (C), kommu
nalråd i Göteborg, apropå att Gö
teborgs stad väljer svenskt kött före
utländskt ekologiskt. Tidigare hade
staden som mål att allt kött i stadens
matsalar skulle vara ekologiskt. Men
det blev i praktiken svårt och kom
munen tvingades i stället importera
ekologiskt kött från bland annat Ita
lien. Det gav ökade transporter.
– Dessutom tycker vi att svensk
djurhållning är bra, och att det öppna
svenska landskapet är viktigt, säger
Naod Habtemichael.

våerna är nu under det
normala i nästan hela
Sverige. I Norrland
Nära de
har nivåerna sjunkit
normala
snabbt de senaste
veckorna, visar den
Mycket
under de
senaste rapporten
normala
från Sveriges geolo
giska undersök
ning, SGU.
Grundvattennivå
I de små
– små magasin
grundvattenma
gasinen är nivåer
na mycket under det normala i större
delen av Götaland och sydöstra Svea
land. I merparten av Norrland är ni
våerna under det normala medan ett
stråk i södra Norrland–norra Svea
land har nivåer nära det normala.
Även i de stora grundvattenmagasi
nen har nivåerna fortsatt sjunka. För
att få en normal grundvattensituation
behövs betydligt större nederbörds
mängder än normalt under flera
månader.

Vi vill minska
Göteborgs
stads klimatavtryck
och det gör vi med
det här beslutet.
FOTO: KENNET RUONA

SVENSKA HUMLOR ODLAS I UNIKT FÖRSÖK. Just nu pågår ett för-

söksprojekt med svenskodlade humlor, som ska kunna pollinera grönsaks- och
fruktodlingar. Tanken är att de ska konkurrera med de humlor som i dag importeras
från Belgien och Nederländerna. Projektet äger rum i Linköping och har som mål att
odla humlor som ska användas för pollinering. Det startade i februari och pågår fram
till början av 2021, rapporterar Ekot. Svenska odlare köper in runt 5 000 lådor med
humlor om året från utlandet, enligt Vetenskapsradion. Någon svenskodlad humla för
kommersiellt bruk finns inte i dag. Projektet har fått EU-stöd genom Jordbruksverket.
Sara Hasbar

VÄRLDEN

Jonas Fredén

Sara Hasbar

Redaktör Marie Henningsson

Utsatta syriska
bönder får hjälp

Stort tillslag mot
livsmedelsindustri

Traktorer portas
från längsta tunneln

Misstänkt fall av
svinpest i Serbien

Kuwait och FAO, FNs livs
medels- och jordbruksorga
nisation, hjälper syriska lantbrukare.
Kuwait bidrar med 3 miljoner dollar
som ska stötta lantbrukare och deras
familjer med bland annat utsäde,
bevattningsutrustning och kunskap.
Krig och torka har lett till att mer än
6 miljoner lider brist på mat i Syrien.

USAs immigrationsmyndig
heter har gripit nästan 700
personer vid sju livsmedelsanläggning
ar i Mississippi. Enligt federala tjänste
män kan det här vara den största
aktionen någonsin mot illegal arbets
kraft i en stat. Några gripna släpptes
av humanitära skäl men ska ändå upp
i domstol. Andra fördes till läger.

I december blir världens längs
ta vägtunnel klar i Rogaland
i Norge. Nu protesterar lantbrukarna
mot att Statens vegvesen förbjuder
traktorkörning i den. Lantbrukarna
får nu en resa med bland annat färja
på nästan två timmar i stället för en
halvtimme. Politiker och kommuner
är positiva till traktorer i tunneln.

Nu misstänks den afri
kanska svinpesten ha nått
Serbien. I två byar söder om Belgrad
misstänks grisar ha dött av sjukdo
men. Den serbiska veterinärmyndig
heten har nu sett till att de drabbade
svinen avlivats, enligt Agrarheute.
Sjukdomen har nu rapporterats från
över tio länder i Europa.
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”Svensk mark otroligt
värdefull i klimatarbetet” Gäller besittningsrätt
FRÅGA EXPERTEN

Hur vi nyttjar jorden kommer
att påverka om vi når 1,5gradersmålet eller inte, enligt
IPCCs senaste specialrapport.
– Det finns stor potential
i jordbruket i Norden och inte
minst i skogsbruket, säger
Markku Rummukainen,
Sveriges representant i IPCC.

Klimatrapporten som nyligen släppts
av FNs klimatpanel IPCC visar att
utsläppen från markanvändning i världen står för 23 procent av de globala
utsläppen.
– Jordbrukets utsläpp måste hanteras tillsammans med andra utsläpp
för att vi ska kunna nå klimatmålen
om att begränsa temperaturhöjningen. Det finns många möjligheter i
jordbruket och i skogsbruket i Norden
att bidra till dessa mål, säger Markku
Rummukainen, Sveriges representant
i IPCC.
– Vi kommer att fortsätta bruka jorden i skogsbruk och jordbruk i Sverige
och i Norden. Vi kommer att ha jord
brukare, livsmedelsindustri och skogsbrukare. Men man kommer att använ-

da lite annorlunda
metoder och tekniker,
tillägger han.
LRFs expert på
hållbarhet och klimat
Maria Dirke säger att
svenskt lantbruk och
skogsbruk har mycket Maria Dirke,
att bidra med i klimat- LRF
frågan.
– Det är av globala skäl viktigt att
vi börjar använda mark här som inte
nyttjas i dag. Den mark vi har i Norden
kommer att vara otroligt värdefull och
vi kommer att kunna bidra på ett sätt
som inte andra länder kan, säger hon.

”Kunskaperna efterfrågas”
Maria Dirke menar också att vi skulle
kunna bidra genom att odla mer.
– Vi kan öka produktionen av grödor
där vi redan i dag ligger bra till. Vi är
av naturliga skäl begränsade här uppe
och kan inte odla alla grödor året runt,
men vi har goda förutsättningar för att
odla mer om marknaden vill ha det.
De kunskaperna kommer att efterfrågas och där ligger svenskt lantbruk och
skogsbruk bra till, säger hon.
Frida Forsén

red@landlantbruk.se

Prata framtid
och inspireras
av ny teknik!

om jag hyr ut mitt hus
med odlingsmark?
Jag ska arbeta utomlands ett par år och
vill hyra ut mitt hus under tiden. Hyresgästen
vill att det ska ingå lite odlingsmark också.
Vad är det som gäller angående
besittningsskydd och sådant? Det är viktigt
för mig att veta säkert att jag kan flytta
tillbaka hem när jag vill.
EXPERTENS SVAR:
Mycket bra att du funderar över detta i förväg. Många känner inte till

vilken stor betydelse det får om det ingår jord i upplåtelsen.
Det står i hyreslagen att om ett hyresavtal innefattar inte bara en bostad
eller lokal, utan också jord att nyttjas tillsammans med lägenheten, ska hyreslagen tillämpas på avtalet, om jorden ska användas för trädgårdsodling
i mindre omfattning eller för annat ändamål än jordbruk.
Detta betyder att den som hyr ett hus där det ingår trädgård fortfarande
är hyresgäst och att det därmed kan vara möjligt att hyra ut sin egen bostad
utan att hyresgästen får något besittningsskydd.
Men, så fort ändamålet för jordens användning är jordbruk blir det en
helt annan sak. Då kan varken hyreslagen eller lagen om uthyrning av egen
bostad tillämpas. I stället blir hela avtalet ett jordbruksarrende.
Det är ingenting du kan påverka genom att sätta rubriken

”hyresavtal” eller genom att dela upp upplåtelsen på två
separata avtal. Det är inte heller så att jordbruksmarken
måste vara av en viss omfattning för att räknas. Får
samma person rätt att använda både bostadshus och
jordbruksmark slår reglerna om jordbruksarrende in.
De viktigaste konsekvenserna av det är dels att det
finns en minimitid på fem år, dels att arrendatorn får
direkt besittningsskydd – alltså en rätt att få arrendenämndens prövning av om avtalet ska förlängas efter uppsägning.

Har
du en fråga
till någon av våra
experter?
Mejla red@
landlantbruk.se

Det du behöver göra för att få ett kortare avtal som inte förlängs mot din

Tema – Jorden i centrum
21-22 augusti 2019
Öjebyn agro park, Piteå
Vi ses där!
pitea.se/ojebylantbruksmassa
facebook.com/gronanaringar

vilja är att ansöka om arrendenämndens dispens. Det kan du göra om ni
skriver i avtalet att dispens får sökas. Ansökan måste göras senast en månad från det att avtalet ingicks. Ansöker du för sent kommer avtalet gälla,
men på fem år och med besittningsskydd.
Om du däremot ansöker om dispens i tid och prövningen skulle leda till
att dispens inte beviljas kommer avtalet som helhet att förfalla, så där har
du ett skydd mot att ingå avtal på oönskade villkor.
Den som har sakliga skäl för att vilja arrendera ut endast för
en kortare tid brukar kunna få dispens – åtminstone för
den första avtalsperioden. Skulle det däremot bli så att
ni väljer att låta avtalet löpa vidare efter tre år är det
dock inte lika säkert. Ju längre tid som går desto starkare blir arrendatorns skyddsbehov.
Jessica Wieslander
Jurist på LRF Konsult

Land Lantbruks experter
■ Jessica Wieslander, juridik.
■ Agneta Sundgren, växtskydd.
■ Hilda Runsten, hållbarhet.
■ Carl von der Esch, äganderätt.
■ Anders Wetterin, jakt & vilt.

■ Lars-Erik Lundkvist, EU-stöd
& konkurrenskraft.
■ Erika Brendov, djuromsorg.
■ Björn Galant, äganderättsoch intrångsfrågor.
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Skördekoll

Ostadigt väder försvårar skördearbetet
Efter en torr högsommar har
vädret växlat om och det är nu
ostadigt på många håll runt om
i landet. Regnskurar stannade
av skördearbetet i Kalmar och
även i Skåne har vädret varit
utmanande.
LÄGET I NORRBOTTEN

– I Norrbotten är vallen huvudgrö
dan och första skörden såg fin ut
och gav bra mängd. Andra skörden
blev något mindre, och vi har haft en
torr juli månad med lite regn. Tredje
skörden är det för tidigt att säga något
om ännu. Men Norrbotten är ett stort
geografiskt område och på en del håll
har andra skörden i vissa fall torkat
bort, säger Kristina Sigfridsson, växt
odlingsrådgivare i Norrbotten.
– När det kommer till spannmålen
har det i vissa områden fläckvis bråd
mognat då det kommit för lite regn.
Men det är väldigt lokalt och ingen
katastrof utan över lag ser det ut att bli
ett helt okej år, om än inte ett kanonår.
Även bland potatisodlarna vet jag att
vissa av dem som inte haft möjlighet

att bevattna allt är lite oroliga på grund
av det torra vädret, säger hon.

LÄGET I KALMAR

– Här är skörden i full gång, men vi
fick en regnskur nu under helgen i
större delen av området som gjort att
det stannade av lite. Men nu drar det
i gång igen. Skördarna ser generellt
goda ut och klart bättre än förra året.
Rapsskörden har varierat väldigt och
en del har fått väldigt låga skördar,
vilket kan bero på den torra försom
maren, säger Therese Tarler, växt
odlingsrådgivare i Kalmar.
– Vissa av dem som kör en fjärde
vallskörd är redan i gång med den tred
je, medan andra inväntar mer regn och
hoppas på bättre tillväxt. Tyvärr fick de
som tog en sen första skörd dålig till
växt på vallen eftersom det har varit
ganska varmt och torrt. Men framöver
ser det ut att bli ”skvättaväder”, vilket i
stället gör att halmpressningen försvå
ras. Eftersom det ser ut att bli en god
halmskörd i år är det dessutom extra
viktigt att se till att den blir välfördelad
om man hackar den, annars kan man
få problem med sådden, säger hon.

Tröskning av höstvete i södra Halland. 

LÄGET I HALLAND

– Vi är ungefär halvvägs kan man säga,
men vi får hålla på mellan regnskurar
na. Jag upplever att det är god skörd
på gång. Men denna vecka har de lovat
regn varje dag. Vi har inte haft några
jätteproblem med liggsäd men det har
förekommit. En del av regnskurarna
har varit väldigt kraftiga och lokalt har
vatten blivit stående. Över lag är det

FOTO: ROLF LINDHOLM

bra mycket roligare än förra året, och
vallen har varit riktigt bra både i första
och andra skörden och tredje skör
den ser också helt okej ut. Både majs,
sockerbetor och potatis ser också bra
ut, även om de stora potatisskördarna
dröjer till i september, säger Rolf Lind
holm, växtodlingsrådgivare i Halland.
Tindra Englund

red@landlantbruk.se

Du gör
skillnad
Att förvalta skog och mark inför kommande
generationer är ett av de mest betydelsefulla jobb
man kan ha. Därför vill vi underlätta ditt arbete.
Våra lokala bankkontor har lång erfarenhet av att
hjälpa skogsägare och lantbrukare med ekonomin
och andra frågor som rör verksamheten. Du är
varmt välkommen till ett bankkontor nära dig.
Prenumerera gärna på vår tidning
Tillväxt och vårt nyhetsbrev. Det kostar inget.
Mer info på handelsbanken.se/skogochlantbruk

handelsbanken.se/skogochlantbruk
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Forskare: Sluta ha
salmonellaskam
Kalvar som dör, stigmatisering
och skam. På Öland kämpar
flera mjölkbönder fortfaran
de med salmonella. Enligt
experterna skulle det gå att
utrota smittan om det gjordes
en gemensam satsning.
I Sverige diagnostiseras varje år 4–13
nya nötbesättningar med salmonella,
vilket innebär stora kostnader både för
den drabbade gården och för berörda
myndigheter.
– När en lantbrukare berättar att går
den har diagnostiserats så händer det
att andra ställer in middagsbesök eller
att barnen inte är välkomna på dagis,
säger Estelle Ågren, epidemiolog på
Statens veterinärmedicinska anstalt.
Skammen gör att
många tvekar inför att
varna sina grannar när
de drabbats och gör det
svårare att be om hjälp.
– Men jag tycker
inte att de ska behö
va skämmas, för det Susanna
är svårt att skydda sig Sternberg
till exempel när man Lewerin
k öper in nya djur,

säger Susanna Sternberg Lewerin.
Mycket av den stigmatisering och
skam som finns handlar i grunden om
en felaktig uppfattning om hur sjuk
domen sprids.

”Blir väldigt sjuka”
S. Dublin är den vanligaste salmonella
typen hos nöt och den sprids framför
allt genom kontakt mellan djur. Oftast
kommer smittan till gården med ett
nyinköpt djur, men den kan även spri
das i mindre omfattning via redskap
eller personer som bär med sig gödsel.
– Små kalvar blir väldigt sjuka men
även vuxna djur kan få en allvarlig bak
terieinfektion, säger Susanna Stern
berg Lewerin, professor vid SLU.
I Sverige är förekomsten av S. Dublin
låg men vid en anonym tankmjölk

Kampen mot salmonellan på Öland
fortsätter. En förutsättning för att kun
na stoppa smittan är att mjölkbönders
skam över den upphör, menar forskare.

FOTO: MOSTPHOTOS

FAKTA: Så minskar du risken för spridning
■■Skilj foder- och gödselhantering åt.
■■Se till att ha hög hygien i stallar,

i foder, på djuren och i vattenskålar
med mera.
■■Börja med foderhantering och
därefter gödselhantering.

screening 2013 konstaterades att två
tredjedelar av besättningarna med
tecken på infektion fanns på Öland.
– Det skedde en stor spridning
i Kalmar län i början av 1960-talet,
genom returmjölk från ett mejeri som
misslyckats med pastöriseringen, säger
Estelle Ågren.
Returmjölken returnerades till
gårdarna och användes för att utfodra
kalvar, varpå många nya besättningar
blev infekterade. På fastlandssidan har
man sedan dess nästan lyckats bli av

WWW
Susanna Sternberg Lewerins bästa
råd till dig som drabbats
www.landlantbruk.se

■■Tvätta stövlar mycket noga.
■■Se till att andra besökare som går in

i stallar, till exempel veterinär, djurtransportör, avbytare med flera har
rena stövlar/skor och att de tvättar
händerna noga. Källa: LRF

har med S. Dublin men på Öland
dröjer den sig kvar.
– Det skulle behövas en särskild
insats på Öland. Om man bara foku
serar på en besättning i taget är risken
stor att de åter smittas av grannbesätt
ningarna, säger Estelle Ågren.
– Men då krävs det att alla är med,
såväl staten som lantbrukarna och LRF
och att det får kosta. Det måste finnas
en plan så att djurägarna vågar satsa
både psykologiskt och ekonomiskt,
säger Susanna Sternberg Lewerin.
Enligt henne är en förutsättning för
att lyckas att skammen för
svinner.
Tindra Englund

red@landlantbruk.se

”Lyssna mer på
de drabbade”
För att Öland helt ska bli
av med smittan behövs ett
nytt grepp från myndig
heternas sida, menar
Roger Gustafsson som är
ordförande för LRFs kom
mungrupp i Mörbylånga.
– Min bild är att
smittan i dagsläget
är under kontroll
och ett betydligt
mindre problem
än tidigare, säger
Roger Gustafsson,
ordförande för LRFs Roger
kommungrupp i Gustafsson
Mörbylånga.
Han berättar att de som har drab
bats ofta har tagit det hårt.
– Även om många är tysta så
finns det även de som har pratat
öppenhjärtigt och sagt att proces
sen är på tok för tungrodd.

”Rädd för vad andra ska tycka”
Roger Gustafsson tycker att det är
sorgligt med den skam som han
upplever att en del drabbade kan
känna men han tror att det oftast
rör sig om egna hjärnspöken.
– Man är rädd för vad andra ska
tycka. Men jag tror inte att andra
lantbrukare tänker så, utan de
känner med de som har drabbats.
Hans bild är att de nya frivilli
ga insatserna som just nu provas
av Växa Sverige i samarbete med
Jordbruksverket redan har gjort
stor nytta och han hoppas att Jord
bruksverket i framtiden ska lyssna
mer på lantbrukarna.
– Vad som än händer och sker,
så måste det ske med lantbrukaren
i fokus. Jag önskar därför att Jord
bruksverket skulle lyssna mer på de
som varit drabbade och att de stäm
mer av med dem efteråt, om vad
som har fungerat bra och dåligt.
Tindra Englund

TIPSA OSS
Har du drabbats och vill dela med dig
av dina erfarenheter? Hör gärna av
dig till oss: red@landlantbruk.se

Jordbruksverket: Nu läggs större ansvar på lantbrukare
Trots att experterna menar
att det är nödvändigt har Jord
bruksverket inga planer på en
särskild salmonellainsats på
Öland. I stället planerar man att
i grunden förändra rutinerna för
hur salmonella hos nötkreatur
ska hanteras.
– Det är en förändring på gång som
kommer att innebära mindre statlig

kontroll och att större ansvar läggs på
lantbrukarna själva. Planen är att man
genom rimligare åtgärder ska kunna
jobba mer långsiktigt med problemati
ken,säger Ann-Christine Ring, hand
läggare på Jordbruksverket.
Traditionellt har en gård som drab
bats av salmonella spärrats av och tving
ats till en omfattande saneringsprocess,
vilket har inneburit stora kostnader
både för den enskilda lantbrukaren och
för staten.

Förhoppningen är att ett mildare
regelverk med mer rimliga insatser
ska leda till en minskad stigmatisering
och en större vilja hos lantbrukarna att
upptäcka om gården har blivit smittad.

Viktigt med fortsatt stöd
– Tills vidare kommer vi dock att
behålla lagstiftningen kring bakteriellt
positiva gårdar och staten kommer
fortfarande att vara inblandad på ett
hörn. Men förhoppningen är att det ska

v ara en mer proportionell inblandning
inriktad på rådgivning.
LRF ser positivt på förändringarna.
– Jag tror att det är ett vettigt tänk.
Däremot är det viktigt att lantbruka
re även inom det nya systemet kan få
ekonomiskt stöd och slipper stå för
alla kostnader på egen hand, säger My
Sahlman, veterinär på LRF.
Jordbruksverkets nya riktlinjer
kommer att sjösättas under hösten.
Tindra Englund
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3 FRÅGOR TILL …

… Anna-Karin Hatt, ny VD för LRF,
som i måndags gjorde sin första
arbetsdag på kontoret.

1

Varken Norrmejerier eller Arla säger att nedgången på GDT kommer att leda till några omedelbara effekter på deras mjölkpris.
FOTO: CECILIA PERSSON

Stabila mjölkpriser
– trots indexfallet
Mjölkprisindex sjönk på
GDTs mjölkauktion i förra
veckan. Norrmejerier sänkte
ersättningen till sina bönder
i början på augusti. Men
varken Norrmejerier eller
Arla säger att nedgången
kommer att leda till några
omedelbara effekter på
deras mjölkpris.
Mjölkprisindex gick ned med 2,6 pro
cent på auktionen hos Global Dairy
Trade, GDT, i förra veckan. Sedan
i början av maj ligger prisnedgång
en på 8,5 procent. Utvecklingen på
den internationella mjölkmarknaden
sätter än så länge inga spår i de svenska
mejeriföretagens ersättning till mjölk
bönderna.
Norrmejerier sänkte sin ersättning
till mjölkbönderna med 20 öre till 324
öre per kilo konventionell mjölk och
till 434 öre per kilo ekologisk den första
augusti. Men någon ytterligare sänkning
till följd av utvecklingen på GDT ligger
dock inte i korten. Åtminstone inte vad
Ulla Bergström, styrelseordförande
i Norrmejerier, kan se nu.
– Vi har inte gjort någon närma
re analys efter sommaren. Vi har sett
vikande priser men ännu inte dragit
någon slutsats av det. Generellt sett
verkar vi på en lokal marknad i Norr

– Bakgrunden till produktions
störningarna är att vi håller på att byta
ut gamla förpackningsmaskiner och
har stängt ned en avdelning för till
verkning av mjölkpulver. Det är sådant
vi kan påverka själva och har inget
med utvecklingen av mjölkprisindex
att göra, säger hon.
Ulla Bergström, styrelseordförande
Norrmejerier.
FOTO: NORRMEJERIER

land så vi kanske inte är de som berörs
först av alla, säger hon.
Samtidigt understryker Ulla Berg
ström att även Norrmejerier påverkas
av utvecklingen på världsmarknaden,
och om Arla eller andra stora mejerier
justerar prissättningen till producen
terna kan Norrmejerier behöva följa
efter.
– Men min bild är att svängningarna
är större och snabbare hos till exem
pel Arla medan vi håller en mer stabil
prislinje. Vem som egentligen betalat ut
störst ersättning till mjölkbonden visar
sig i årsbokslutet, säger Ulla Bergström.

Störningar i produktionen
Den sänkning i ersättningen på 20 öre
som Norrmejerier gjorde den första
augusti var en följd av en sommar med
störningar i produktionen som orsakat
större kostnader än planerat.

”Hämta igen sänkningen”
Norrmejerier skriver till medlemmar
na att sänkningen i början av augusti är
”mycket beklaglig” och säger sig arbeta
hårt för att den ska bli så kortvarig som
möjligt.
– Jag ser inte sänkningen som lång
siktig utan den ska vi nog kunna h
 ämta
igen. När sänkningen återställs kan
jag inte svara på. Det beror på många
faktorer, som världsmarknadspriser,
försäljning och bytet av förpacknings
maskiner. Det arbetet verkställs under
2019 och första halvåret 2020, säger
Ulla Bergström.
Hos mejerijätten Arla har priserna
legat stilla sedan i april. A conto-pri
set för konventionell mjölk ligger kvar
på 340,4 öre per kilo och för eko
mjölk på 454,8 öre per kilo. Enligt Åse
Andersson, presschef på Arla, har den
senaste förändringen av GDTs mjölk
prisindex ”ingen omedelbar effekt på
Arlas mjölkpris”.
Mikael Gianuzzi

red@landlantbruk.se

Hur har du förberett dig
inför det nya uppdraget?
– Jag var med under hela
LRF-stämman i maj och lyssnade
in mig på stämmodebatten och
fick höra vad det är som rör sig hos
medlemmarna och de förtroende
valda. LRF är ju verkligen en folk
rörelse och stämman är en tempe
raturmätare på vad som är viktigt
för organisationen. Den är ju också
ett av de få tillfällen när människor
från hela landet kommer samman
och kan lyssna på varandra.
– Sedan har jag tagit tillfället i akt
att ladda batterierna under somma
ren. Jag är ju född och uppvuxen på
en bondgård som min bror driver,
så jag har varit på hemmaplan och
insupit atmosfären.
Vad är det första som du
ska ta tag i?
– Det absolut viktigaste för mig är
att lära känna organisationen från
norr till söder – träffa många för
troendevalda och medlemsföretag,
och höra om deras utmaningar och
vad de behöver vår hjälp med.
– Vad finns det för tankar och
idéer om vad vi gör riktigt bra men
också om vad LRF kan utveckla
för att ge en bättre medlemsnytta?
Känner de att ”jag får faktiskt va
luta för den avgift jag betalar”? Att
de kan framföra sina åsikter på ett
bra sätt, och att man får service och
tjänster tillbaka som underlättar i
sitt företagande?
När du går av ditt uppdrag, hur vill du att LRF
ska se ut då?
– Det är lite för tidigt att säga
första dagen, men min förhopp
ning är att vi tillsammans med
medlemmar och anställda ska kun
na vidareutveckla LRF så att det är
en organisation som man lyssnar
på i ännu högre grad än i dag.
– Ska vi lyckas med att ha tillgång
till sunda och säkra livsmedel med
bra kvalitet och som är producerade
på ett bra sätt i Sverige samt klara av
klimat- och energiomställningar
na, så finns mycket av lösningarna
hos jord- och skogsbruket. Och jag
vill se till att ännu fler inser att det
krävs bra förutsättningar för att ta
vara på det gröna guld som finns
i Sverige.

2

3

Jan Hallman 010-184 43 15
jan.hallman@lrfmedia.se
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TEKNIK

Siktet låter dig jaga
6900 är en av modellerna i den
nya Lexion-serien.
FOTO: CLAAS

Claas rullar ut
ny generation Lexion
■■Tyska maskintillverkaren Claas

presenterar en ny generation av
Lexion. Den nya serien skörde
tröskor har bland annat nytt tröskverk som ska vara både mer effektivt och mer skonsamt.
Flera uppdateringar finns också
inne i hytten, bland annat nytt
armstöd med touchscreen och mer
användarvänliga funktioner. Hytten ska också vara tystare och mer
automatiserad.
– Den viktigaste nyheten är definitivt APS Synflow, där vi är skonsamma både mot halm, kärna och
dieseltanken. Det är ett helt nytt
tröskverk där vi låter halmen ha ett
jämnt flöde genom maskinen, och
genom att inte ändra riktning och
hastighet så blir vi skonsammare
på alla sätt. Det är den största förändringen på 25 år, säger Swedish
Agros produktchef Göran Sundqvist till tidningen ATL.
Louise Carlsson Örning

Ogiftigt och miljövänligt. FOTO: VICTOR

Elektriska fällor
effektiva mot råttor
■■Elektriska fällor har visat sig ef-

fektiva i bekämpningen av råttor. I
Göteborg har man placerat ut 2 200
elektriska råttfällor i form av en
plastlåda som lockar råttorna med
en doft. När råttan kommer till lådan dödas den med en elchock.
– Det gör att vi har bevakning
dygnet runt och kan göra en större
analys på vilka insatser som krävs.
Det är också en miljövänlig metod
eftersom vi inte behöver använda gifter, säger Mikael Eliasson,
gruppledare för Anticimex skade
djursutrotning, till GP.
De elektriska råttfällorna har
använts alltmer sedan reglerna för
hur man får använda råttgift blivit
striktare. Även inom lantbruket
används de elektriska fällorna som
alternativ eller komplement till
skadedjursabonnemang.
Louise Carlsson Örning

Nya bestämmelser kan hjälpa
lantbrukare att freda sina åkrar
i sommar. Nu kan alla jaga vildsvin i totalt mörker. Men än så
länge är tekniken dyr.
Vildsvinsproblemen ökar i landet och
lantbrukare kämpar för att skydda sina åkrar. Just nu är Jägarförbundets
Vildsvinsbarometer röd i Halland,
Jönköping, Kalmar, Östergötland, Södermanland och Västmanland. Det
betyder att jakttrycket måste hållas
högt i dessa områden och LRFs jaktoch viltexpert Anders Wetterin menar
att problemen aldrig varit så illa som
sedan hösten 2018 och framåt.
Nyligen beslutade regeringen att
jägare ska få använda vissa jaktmedel
för att göra jakten efter vildsvin enklare och mer effektiv. Det innebär att
jägare får använda olika mörkersikten.
Bland annat så kallade termiska sikten,
som känner av värmestrålning från
objekt i omgivningen. Det gör att man
kan jaga vildsvin i totalt mörker. Tekniken har funnits en längre tid, men
det har varit svårt att få tillstånd. Efter
regeringsbeslutet är det lagligt för alla
att använda termiska sikten vid vildsvinsjakt, under förutsättning att det
sker i öppen terräng eller vid en åtel.
Det finns olika tekniker för nattsikten
som hjälper jägaren att se viltet i mörker.
Alla nattsikten är elektroniska sikten
som skapar en digital bild av verkligheten framför skytten, till skillnad från
vanliga kikarsikten, där man med vanlig optik ser en verklig bild. I huvudsak
finns det två tekniker för nattsikten. Sikten som förstärker omgivningens ljus
och sikten som känner av värmestrålningen som olika objekt avger.

På flera hundra meters håll
Sikten som förstärker omgivningens
ljus kallas ofta IR-sikten och använder
den infraröda strålning som reflekteras från sol, stjärnor, måne och omgiv-

ning. De fungerar inte i totalt mörker,
om man inte utrustar dem med en
egen infraröd ljuskälla som lyser med
osynligt ljus ut i terrängen. Det ljuset
reflekteras och förstärks sedan i siktet.
Sikten som känner av värmestrålning
kallas termiska sikten. De kan användas i totalt mörker och känner av värmestrålning som lämnar levande djur
och andra varma föremål. Med bra och
dyra sikten går det att upptäcka varma
objekt på flera hundra meters håll, men
det är inte alltid säkert att identifiera
exakt vad som syns på bilden.

Rejält dyra sikten
På nära håll kan det däremot vara
lättare att identifiera djur i mörka förhållanden. En suggas spenar lyser till
exempel upp tydligt i
ett termiskt sikte.
– Termiska sikten är
också bra i eftersökssituationer. De känner
av värmen från färska blodspår eller från
en sårlega, säger Lars
Lars
Ingemarsson, på Astro
Sweden, en av de störsIngemarsson
ta försäljarna av optik och mörkersikten i Sverige.
Termiska sikten av bra kvalitet är än
så länge rejält dyra. De billigaste börjar
kring 30 000 kronor. Det finns billigare varianter, men de bör man endast
använda för att spana av omgivningen.
– En möjlighet är att köpa ett termiskt
sikte gemensamt till jaktlaget. Man kan
också jämföra med kostnaderna att få sina åkrar förstörda år efter år, menar han.
De bildförstärkande elektroniska
IR-siktena är lite billigare. De går att få
för runt 6 000 kronor och uppåt. Det
finns även varianter som man kan f ästa
på sitt vanliga o
 ptiska
kikarsikte.
Härje Rolfsson
red@landlantbruk.se

FAKTA: Staten vill
2012:
minska skadornaxxxxx

Viltolyckor med vildsvin i landet

■■Regeringen tog denxxxxxx
28 mars 2019

Antal viltolyckor med vildsvin i hela landet. Siffror fram till juli 2019.
Jämförelse månadsvis.
2017

beslut om ”att elektronisk bild
förstärkare, elektronisk bildomvand
lare, värmekamera eller rörlig belys
ning i nära anslutning till jaktvapnet
tillåts vid jakt efter vildsvin. Mörker
sikten (termiska sikten) får dock
endast användas vid jakt i öppen
terräng eller vid åtelplatser.”
■■Skälet till beslutet är att staten vill
minska
skadorna inom jord- och
2016
skogsbruk orsakade av vildsvin.
Det ska också underlätta arbetet för
länsstyrelserna
som slipper hantera
2017
tillstånd. Dessutom kan en minskad
vildsvinsstam minska risken för
smittspridning om afrikansk svinpest
skulle komma till Sverige.
■■Ändringen i jaktförordningen trädde
i kraft den 15 maj 2019.

2019

700
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Bilden på vildsvinet i 2012:
ett termiskt
xxxxx
sikte kan ges olika färger.
xxxxxx
FOTO: ASTRO SWEDEN
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vildsvin i totalt mörker

Lars Ingemarsson på Astro Sweden
visar ett av de största märkena för
termiska sikten. Här är det modellen
ATN MARS-4K HD som sitter på vapnet.
Det kan man köpa i olika förstorings
intervaller.
FOTO: HÄRJE ROLFSSON

Jägareförbundet: Termiska sikten kan leda till olyckor
Svenska Jägareförbundet
rekommenderar inte termiska
sikten. Det är en relativt
oprövad teknik som kan leda till
olyckor och felskjutningar. En
uppfattning som LRF inte delar.
Svenska Jägareförbundet är positivt
till regeringens beslut att underlätta
jakt på vildsvin i mörker, men de anser
att beslutet att tillåta användningen av
termiska sikten var förhastat. Det krävs
mycket träning, mycket god lokalkän
nedom och sikten av hög kvalitet för
att säkert identifiera och skjuta rätt
individ.
Det är också svårt att veta vad som
finns bakom ett värmealstrande föremål.

Förbundet
anser att
hjälpmedlen för jakt
i mörker är fullt
tillräckliga

– Förbundet anser att hjälpmedlen
för jakt i mörker är fullt tillräckliga. Det
viktigaste för att kunna öka avskjut
ningen av vildsvin handlar inte läng
re om jaktmedlen, utan att säkerstäl
la att jägarna får sälja vildsvinskött till
grannar och vänner samt att markägare
och jägare samarbetar mer och bättre.

Ola Wälimaa, förbundsjurist

LRF håller inte med
LRF delar inte Jägareförbundets upp
fattning om termiska sikten. De men
ar bland annat att regeringen reglerat
användningen av termiska riktmedel
till öppen terräng och åtelplatser, som
alltid är röjda för rent skotthåll.
– Det är inte så stor skillnad på
bildförstärkande sikten och termiska
sikten. En jämförelse kan vara att vanli

De faktorerna ökar risken för olyckor
och skadeskjutningar, menar förbundet.
– Vår årsstämma beslutade att
Svenska Jägareförbundet inte är berett
att tillstyrka användningen av termis
ka sikten, innan vi känner till mer om
dem, säger Ola Wälimaa, förbunds
jurist på Svenska Jägareförbundet.

ga kikarsikten inte är reglerade i lag. De
är tillåtna på jaktvapen oavsett kvalitet
och pris, säger Anders Wetterin, jaktoch viltexpert på LRF.
Han påpekar att det är upp till jägar
en att hitta de hjälpmedel som behövs
för att jaga på ett betryggande sätt.
– Jaktlagstiftningen säger att man in
te får bedriva jakt så att viltet tillfogas
onödigt lidande. Det gäller samma sak
för termiska sikten. Det är ny teknik som
kan vara mycket användbar och som är
helt överlägsen enklare ljusförstärkan
de riktmedel, säger Anders Wetterin.
Han menar att de omtalade olyckor
som hänt med termiska sikten beror
mer på olyckliga omständigheter och
dåligt omdöme än på tekniken.
Härje Rolfsson
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EKONOMI
FAKTA: Törlan
Lantbruk
■■Verksamhet:

Ekologisk mjölkproduktion till Arla
med 270 årskor
och ekologisk
lammuppfödning
med 250 tackor
samt växtodling.
■■Areal: 530 hektar
åkermark och 169
hektar naturbete
som innefattar
naturreservat och
fyra öar.
■■Antal anställda:
Sex till sju personer utöver Ulf och
Bengt.
■■Omsättning 2018:
Cirka 19 miljoner
kronor.
■■Vinstmarginal
2018: Cirka 1 procent. ”Men vår
målsättning är en
vinstmarginal på 10
procent, något som
är möjligt under ett
normalår”, säger
Bengt Svensson.

WIN-WIN. ”Djurhälsa och ekonomi

klickar också, välmående djur producerar mer mjölk”, säger Bengt Svensson
på Törlan Lantbruk.


FOTO: JONATAN JACOBSON

Törlans trick: Tajming och
TVÅÅKER
Gårdar som jobbar smart och
effektivt kan öka vinsten och
minska klimatavtrycket enligt en
forskningsstudie. På Törlan Lantbruk
är tajming i växtodlingen och treraskorsningar i mjölkbesättningen
viktiga framgångsfaktorer.
Bengt Svensson och
Ulf Persson på Törlan
Lantbruk har börjat
fundera över vem som
ska ta över gården
i framtiden.

Utanför halländska Tvååker driver grannar
na Bengt Svensson och Ulf Persson Törlan
Lantbruk. Huvudverksamheten är ekologisk
mjölkproduktion men företaget bedriver
även lammuppfödning och betydande växt
odling. Törlan Lantbruk fungerade som före
tagscase tillsammans med en grisgård utan
för Trelleborg i en studie om ekonomi och
klimatpåverkan som SLU och Länsstyrelsen

2,6

Skåne presenterade tidigare i år. Studien vi
sade bland annat att Törlan Lantbruk genom
managementförbättringar skulle kunna öka
vinstmarginalen med 6,3 procent samtidigt
som koldioxidekvivalenterna per kilo mjölk
minskade med 6 procent.
– Den viktigaste slutsatsen är att ekono
mi och miljö går hand i hand. En effektiv
produktion ger mindre klimatpåverkan per
enhet samtidigt som ekonomin förbättras,
säger Bengt Svensson.

Poängterar tajming
Törlan Lantbruk har sedan tidigare jobbat
mycket med management och har bland an
nat deltagit i Leanprojekt. Bengt Svensson
håller i gårdens mjölkproduktion medan Ulf
Persson ansvarar för odling av vall, spann
mål, majs och baljväxter. Bengt Svensson

... procent sjönk mjölkprisindex på GDTs
senaste mjölkauktion som hölls den 6 augusti.
Priserna backade för alla produkter på GDTs
mjölkauktion. Helmjölkspulvret, den största
delkategorin, sjönk med 1,7 procent och skum
mjölkspulvret, den näst största delkategorin,
med 1,6 procent. Smöret backade med 5,5 pro
cent. Nästa auktion hålls den 20 augusti.
Sara Hasbar

framhåller tajming och resurshushållning
i växtodlingen som viktiga framgångs
faktorer.
– Eftersom vi kör ekologiskt är det extra
viktigt att göra rätt insatser vid rätt tillfälle.
Ingemar Stenmark sa att ”ju mer jag tränar,
desto mer tur har jag”. Det gäller för oss ock
så, vi har ganska mycket tur med vädret, sä
ger Bengt Svensson.

Extremsommaren sänkte vinsten
Men trots det drabbades även mjölkgår
den av förra årets torka. Räddningen blev
utökad odlingsareal i kombination med
att spannmål, ärter och åkerbönor togs till
grovfoder. På grund av det besvärliga fjolåret
blev 2018 års vinst inte så stor men bokslu
tet visar ändå på svarta siffror. Men gården
lyckades matcha en annan beräknad siffra i

Ökad försäljning för Ica

■■Icabutikerna ökade sin försäljning med 3,7 procent

under juli i år jämfört med juli förra året. Störst var ök
ningen för Maxi Ica Stormarknad, som ökade med 5,7
procent. Totalt uppgick juliförsäljningen i Icas butiker till
10 885 miljoner kronor exklusive moms. Under perioden
januari–juli 2019 uppgick försäljningen till 70 439 miljo
ner kronor, en ökning med 2,8 procent jämfört med i fjol.
Louise Carlsson Örning
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”Alla vinner
på bättre
management”
Alla lantbrukare vinner på förbättringar inom management. Utmaningen ligger i att hitta rutiner som
fungerar varje dag, anser SLUs Ove
Karlsson.

3

Ove Karlsson arbetar på SLU Alnarps Kom
petenscentrum företagsledning. Han har
räknat på ekonomin i studien som genom
fördes tillsammans med Mia Davidsson på
Länsstyrelsen Skåne som studerade gårdar
nas klimatpåverkan.
– Ofta är det management som ligger
bakom att en lantbrukare är mer fram
gångsrik än någon annan. Det
handlar mycket om att öka verk
ningsgraden där många olika
åtgärder förbättrar helhe
ten, säger Ove Karlsson.

Enkelt att få ut mer

råd från Bengt Svensson:
Genom att se över hur
● Få tajming i växtodlingen genom att ha stänlantbruket jobbar med
dig koll på vädertjänsterna och ha tillgång till en
management går det
skördekedja med hög kapacitet att pricka in
att få ut mer av djuren
”skördefönstret” då vädret är ostadigt.
eller växterna utan att
● Bra djurmaterial är viktigt, gör avels
det behöver kosta mer.
planer och kontinuerliga uppföljningar.
Samtidigt kan marken och
● Allra viktigast: Intresserad och
djurhälsan förbättras.
engagerad personal.
– Vi producerar egentligen

treraskorsning
forskningsstudien, avkastningen ökade med
500 kilo ECM, energikorrigerad mjölk, per
ko och år. Produktionen ligger nu på 11 200
kilo ECM per årsko.
– Nu har vi nästan kommit upp i samma
nivåer som vi hade innan vi ställde om till
ekologiskt då vi låg på 11 500 kilo ECM per
ko och år. Djurmaterial och management
ligger bakom uppgången, säger Bengt Svens
son.

Lyft med treraskorsning
Holstein är basen i mjölkbesättningen men
på senare år har Törlan Lantbruk även bör
jat använda treraskorsningen procross där
holstein korsas med SRB och montbeliarde.
– Omfattande försök visar att foder
effektiviteten har blivit 8 procent bättre med
procross jämfört med holstein vilket betyder

mycket ekonomiskt. Procross har en jämna
re laktationskurva som ger mindre störning
ar och ett bättre utnyttjande av fodret, säger
Bengt Svensson.
Men Törlan Lantbruk har ändå valt att
behålla en fjärdedel renrasiga holstein. På så
sätt kan gården fortsätta med sitt framgångs
rika avelsarbete, något som också sporrar
personalen.
Enligt Bengt Svensson behöver inte för
bättringar inom management betyda mer
arbete.
– Det handlar mer om att jobba smartare
än om att jobba hårdare. Vi har även ett bra
samarbete med maskinstationen och anställ
da som ställer upp till hundra procent, säger
Bengt Svensson.
Jonatan Jacobson

bara hälften av vad djuren eller
marken kan producera. Jag menar
inte att vi måste komma upp i 100 procent,
det blir för kostsamt. Men genom att opti
mera verksamheten kan lönsamheten öka
samtidigt som klimatavtrycket minskar, sä
ger Ove Karlsson.
Han menar att det egentligen inte är så
svårt att genomföra förbättringarna, en
checklista på ett 30-tal punkter kan göras
som sedan bockas av.
– Men utmaningen ligger i att det ska
fungera varje dag med olika personer i
personalen. Det krävs noggrannhet, bra
rutiner och tid till att göra förbättringarna,
säger Ove Karlsson.

Viktigt med bra kvalitet
I exemplet Törlan framhåller även Ove
Karlsson att kvaliteten på djurmaterialet
spelar en roll i den ökade avkastningen.
– De har ett bra genetiskt material och
är duktiga på att få ut en verkningsgrad.
Men precis som alla andra lantbruk finns
där ständigt något att jobba på, alla kan bli
bättre på management, säger Ove Karlsson.
Jonatan Jacobson

red@landlantbruk.se

KI: Sämre utsikter i orolig omvärld

Kräftgång för svensk konsumtion

minskade under andra kvartalet, konstaterar Konjunkturinstitutet i sin
senaste prognos. De ekonomiska utsikterna har försämrats sedan juni.
Internationellt handelskrig, Brexit och konflikter i Mellanöstern skapar osä
kerhet. I Sverige bedöms högkonjunkturen bestå i år för att gradvis ebba ut
2020. BNP väntas öka med 1,5 procent i år och med 1,3 procent nästa år. KI
spår vidare att Riksbanken väntar med nästa räntehöjning till hösten 2020.

fört med samma månad i fjol. Under de senaste tre månaderna
har konsumtionen backat med 0,5 procent, allt i fasta priser,
rapporterar SCB. Möbler, inredning och hushållsutrustning är
branscher som drivit på medan transporter och detaljhandel
med motorfordon har påverkat i motsatt riktning. Handeln med
livsmedel och drycker ökade i juni med 1,1 procent i fasta priser.

■■Svensk ekonomi har gått in i en avmattningsfas efter att BNP oväntat

Johan Sedenius

■■Hushållens konsumtion minskade med 0,3 procent i juni jäm

Johan Sedenius

Ove Karlssons
tips på hur verkningsgraden
kan ökas:
■■Större utnyttjande

av insatser: Mer
och/eller bättre
foder, ett välkomponerat och anpassat foder ökar
fodereffektiviteten.
Rätt förberedelser
och rätt genetik är
också viktigt.
■■Mindre friktion:
Förbättra stall- och
djurmiljön, alla djur
ska få plats att äta
i lugn och ro. Det
finns ett starkt
samband mellan
god djurhälsa, ökad
verkningsgrad och
förbättrad vinst.
■■Mindre slöseri:
Minimera onödiga
rörelser som att
springa och leta
efter saker. Minska
svinnet.
■■Förbättra aktiviteter i värdeflödet:
Viktigt med tajming
och rätt åtgärder
under djurets eller
växtens tillväxt. Det
kan handla om när
kalven får råmjölk
eller hur den avvänjs. Bra rutiner är
viktiga vid personalbyte.
■■ Bättre förberedande
arbete: Förbättra
markens produktionsförmåga,
jobba långsiktigt
med många åtgärder som påverkar
avkastning och
verkningsgrad.
■■Kontroll av
processerna: När
en avvikelse identifieras ska den korrigeras så snabbt
som möjligt.

WWW

Mer på
webben!

Alla marknadsnoteringar hittar
du på webben:
www.landlantbruk.se/
noteringar
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Valet av mat
påverkar vår
självförsörjning
Ann-Kristin
Sundin

Nutritionsexpert

Att vi behöver äta näringsrikt

och bra vet alla. Att vi som
konsumenter bidrar till goda
miljövärden när vi väljer svensk
mat på tallriken börjar gå upp
för fler och fler. Men att självförsörjningsgraden på mat i
Sverige är alldeles för låg för
att försörja landet i händelse av
kris är något som betydligt färre
har koll på.
Hur många vet att självförsörjningsgraden på exempelvis
mjölk har minskat stadigt de
senaste åren och nu ligger på 72
procent? Eller att ost ligger på
rekordlåga 45 procent?

”De flesta av oss
har inte någon
större insikt om
att varannan tugga
är importerad.”
Med risk för att låta raljerande

– hemma i städerna och förorterna förlitar sig majoriteten av
svenskarna på att det alltid finns
mat i affärerna. De flesta av oss
har inte någon större insikt om
att varannan tugga är importerad.
Att maten börjar tryta på butikshyllorna redan 2–10 dagar
efter att gränserna har stängts,
helt enkelt för att den inhemska
livsmedelsproduktionen är för
låg, finns sannolikt inte i folks
medvetande.
Än.

Vi måste därför bli ännu tydli-

gare med att svenskt skogs- och
lantbruk betyder mer än hälsosamma och säkra livsmedel,
livsviktiga ekosystemtjänster
och världslåga klimatutsläpp.
Svenskt skogs- och lantbruk
spelar också en avgörande roll i
landets förmåga att försörja sin
befolkning i händelse av kris.
Kort sagt – vi behöver öka
andelen svenska livsmedel på
tallriken som ett led i en sund
och vettig krisberedskap.
Vägen dit är att fortsätta
upplysa konsumenter om betydelsen av svensk mat, även ur
perspektivet självförsörjningsgrad.

Kombinationen som
gör mjölkprodukter
unikt hälsosamma
Mjölk och mjölkprodukter
är unikt hälsosamma tack
vare sin näring och konsistens, visar ny forskning.

Mjölk har länge setts som en mycket bra källa till kalcium och många
andra viktiga näringsämnen.
Parollen ”Mjölk innehåller 18 av
22 näringsämnen som vi behöver
varje dag” är fortfarande aktuell.
Men nyare forskning har gått ett

steg längre och ger en utökad förståelse för att det inte bara är de
enskilda näringsämnena i mjölk
och mjölkprodukter som gör dem
till utmärkta och hälsosamma
livsmedel. Det är också den unika
kombinationen och samverkan
mellan såväl kända näringsämnen
som de mer eller mindre okända näringsämnena som har
betydelse. Dessutom inverkar också respektive
produkts speciella konsistensen på vilken effekt
man får på hälsan – flytande mjölk, geléaktig
yoghurt eller fast ost.

för livsmedlets unika näringsmatris*.
Medan vi får goda effekter på
exempelvis hjärtkärlhälsan av
mjölk, så uppvisar kalciumberikad
sojadryck inte samma effekt. Det är
alltså inte så enkelt som att tillsätta
något eller några av mjölkens näringsämnen till ett annat livsmedel
och tro att man får samma effekter
på hälsan.

betraktats som dåligt för hälsan.
Detta, menar forskarna bakom en
av de nyaste studierna på området,
behöver vi framöver ta hänsyn till
när vi tar fram nya kostråd – det
är inte bara näringsinnehållet som
bör tas hänsyn till i näringsrekommendationer och kostråd utan hela
livsmedlens effekter på hälsan.
*Efter engelskans ”nutrient
matrix”

På samma sätt tycks ost – även fet

Läs mer på https://mjolk.se Artikeln:
Mjölkmatrisen – därför är mjölk så
unikt hälsosamt.
Vill du läsa hela rapporten så går den
att ladda ned här: https://
doi.org/10.3945ajcn.116.
151548

sådan – ha en hälsosam effekt på
hjärta och kärl, trots sitt innehåll
av mättade fettsyror som länge har

Ann-Kristin Sundin

Ett livsmedels unika
näringsprofil i kombination med dess fysiska
struktur påverkar hälsoeffekten som det har.
Denna egenskap kallas

FOTO: ISTOCK

Hallå där …
Johan
Widegren

Moderaternas
landsbygdspolitiska
talesperson

Det här var din första gång
i Almedalen – vilket ämne var
hetast i debatten?
– Klimatfrågor och hållbarhetsfrågor
kopplat till mat och livsmedel tog en
stor plats i den offentliga debatten.
Vilken plats hade Sveriges bönder
under Almedalen?
– Det är för få som belyser värdet
av svensk mat och vilka mervärden
svenskt står för. Vi behöver hjälpas
åt att skapa en bättre förståelse för

hur mat och klimat hänger ihop.
Det finns utmaningar, men svenskt
skogs- och lantbruk är lösningen
på många av framtidens miljö och
klimatfrågor.
Vilka är dina och moderaternas
förslag för att stärka svenska livsmedelsproduktion?
– Långsiktiga spelregler för att
svensk livsmedelsproduktion ska
kunna öka i enlighet med den livsmedelsstrategi som Sveriges riksdag
har antagit. Särskatterna inom
svenskt lantbruk behöver minska,
liksom regelkrånglet på gårdsnivå. Vi
står alltid upp för äganderätten och
jag tror på att de gröna näringarna
är en framtidsbransch.
Malin Hagbardsson

Vill du påverka
din framtid som
mjölkbonde?
❖ Är du mjölkföretagare och intresserad av att påverka din framtid? Ta
då chansen att vara med i LRF Mjölks
mjölkbondepanel. Vi på LRF Mjölk
jobbar för att skapa bättre regler
och villkor för dig och ditt företag så
att vi tillsammans kan stärka framtiden för svensk mjölkproduktion.
Vi skulle därför vilja ställa några
korta frågor till dig under året för att
stämma av aktuella frågor och händelser. Resultaten kommer användas i vårt påverkansarbete och opinionsbildning. Dina svar är anonyma
och du kan ge dina svar antingen på
telefon, paddan och dator.
Anmäl dig här: https://www.lrf.se/
mjolkbondepanelen/
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Optimismen hos mjölkföretaget Ko-Olles lantbruk i
Tvärålund, Vindeln, är stor.
De har byggt ut varje år på
senare tid och planerar nu
för att sätta in en sjätte
robot.
Ko-Olles drivs av Olof Nilsson
och hustrun Anna-Lena plus fyra
anställda. Det är bland de största
mjölkföretagen i Västerbotten och
Norrbotten med 300 mjölkkor och
lika många ungdjur.
– Vi har växt successivt, förklarar Olof och Anna-Lena nickar.
Hon sköter de administrativa rutinerna och har därmed också koll
på kassaflöde och likviditet.
Odlingsmarken är välarronderad
och finns inom en radie på två mil.
Gården brukar cirka 630 hektar,
grönfoder 90 hektar, 30 hektar träda och resten vall.
Skördeläget för i år ser bra ut.

– Grönfodret tog vi ganska tidigt
och det ser även bra ut för andraskörden, säger Olof Nilsson.
Drivkraften är att få en så rationell drift som möjligt med teknik
som sparar tid och gör skötseln av
gården ändamålsenlig och lönsam.
– Vi har ju bra med foder och bra
arrondering, det är basen för oss.
1988 tog Olof Nilsson över hemgården. Går vi fram till 2006 blev
det ett helt nytt lösdriftssystem
med 130 kor, sedan dess har investeringarna duggat tätt.
– Vi har i princip byggt varje år,
säger Anna-Lena.

ordförande
Norrmejerier

Att verka för ett levande lant-

Anna-Lena och Olof Nilsson driver Ko-Olles lantbruk i Vindeln och väntar nu på
miljötillstånd för att få utöka verksamheten. De planerar att sätta in en sjätte
robot.
FOTO: PETER KÄRR

2008 introducerade de ett helt
nytt lösdriftssystem för ungdjur.
Plansilo med tre fack stod klart
2010. I mars 2012 tog de ett ordentligt kliv och fördubblade antalet
kor från 150 till 300. 2014 installerades den tredje roboten som följdes av den fjärde året efter.
– Den femte roboten kommer i
höst, säger Olof Nilsson.
Det nya kalvstallet stod klart
att användas 2016 och 2018, en
utbyggnad av befintlig ladugård
för kvigor, luftiga ladugårdar med
generöst inflöde av dagsljus.
Olof Nilsson har en stark framtidsoptimism om lantbruket.
– Man måste vara optimist annars finns det ju ingen anledning

att hålla på, vi har ju mark och foder, konstaterar han.
Det är kanske därför Ko-Olles
lantbruk har ytterligare investeringsplaner.
– Jag vill installera en sjätte robot, säger han.
På frågan om varför en sjätte
robot svarar Olof att han tänker sig
en drift med fyra grupper, två av
grupperna med två robotar i varje
för att få mer ledig tid vid robotarna för de högmjölkande korna, i
dag går de nuvarande fyra robotarna på max.
En sjätte robot kräver en miljökonsekvensbeskrivning, MKB,
ett måste om man passerar 400
djurenheter.

Peter Kärr

Hallå där …
Bo Wiberg

mässansvarig och
projektsamordnare
för Öjeby lantbruksmässa
Hur känns det så
här innan mässan öppnar den
21–22 augusti?
– Känns bra, vi har ett 30-tal utställare som kommer att visa
och demonstrera jordbruksmaskiner.
Årets tema?
– Jorden i centrum med fokus på
jordbearbetningsmaskiner, vall och
stubb efter tröskning.
Några stora maskinleverantörer
som deltar?
– Vi har bland andra Lantmännen,
Staffare, DeLaval, Boströms, Stenlunds, Lely, och Norrmaskiner på
plats.

Ulla
Bergström

Vem riktar sig mässan till?
– Det är en fackmässa för lantbruket. Här kan man träffa branschkolleger och leverantörer, se ny teknik
och maskindemonstrationer båda
dagarna.
Hur är intresset från leverantörer
att delta på mässan?
– Det växer, och ambitionen är att
etablera den som en fackmässa.
2018 startade det femåriga projektet Gröna näringar, där Piteå kom-

mun och Region Norrbotten tillsammans satsar 15 miljoner kronor
på att utveckla ett kompetenscentrum för de gröna näringarna vid
Grans naturbruksgymnasium. LRF,
länsstyrelsen Norrbotten
och Hushållningssällskapet är medarrangörer.
Peter Kärr

Mer info: www.pitea.se/gronanaringar

På gång
❖ Officiell invigning av biosfärsområde Vindelälven–Juhtatdahka den
17 augusti, Kvarnområdet, Vindelforsarnas naturreservat. LRF deltar med
monter.
❖ Jorden och skogen i stan, 11–12 september, Forslundagymnasiet, Umeå.
❖ Gårdsbutikens dag, den 6 oktober, i Västerbotten.
❖ Konferens för LRFs förtroendevalda i Västerbotten och Norrbotten: 24–25
oktober, Pite havsbad.

bruk och företagande i norra
Sverige är något jag brinner för,
som mjölkproducent och som
ordförande för Norrmejerier.
Nu viker mjölkproduktionen
hos oss, precis som i övriga Sverige, vilket är en utmaning. Samtidigt är det inspirerande att se
att de yngre generationerna är
positiva. Inspirerande är också att mjölkbönder från andra
länder ser potential i norr, med
mark och gårdar till rimliga priser. Det får oss norrlänningar att
tänka nytt.

”Min och styrelsens
utmaning är nu att
navigera rätt inom
de nya köpmönster
som växer fram.”
I en kooperation som Norr-

mejerier skapar vi affärer med
mjölken som bas. Det är svårt
att förutse vad som konsumeras
i framtiden, men vi vet att konsumenten alltid har rätt. Det är
deras vilja att betala för produkter och tjänster som förvandlar
föreningens resurser till värde.
Vi ser en stark trend i att man
vill köpa svenskt och hos oss
norrländskt. Det känns bra. Här
går vi hand i hand med norrlänningarna och gör gott. Visst
utmanas vi ibland, inte minst
i hållbarhetsdebatten. Men vi
mjölkbönder vet att vi arbetar
med kretsloppstänkande och
våra kor är en del av en hållbar
utveckling, ur såväl ett lokalt
som globalt perspektiv.

Min och styrelsens utmaning är
nu att navigera rätt inom de nya
köpmönster som växer fram och
investera rätt för framtiden.
Vi har under senaste året
gjort läxan och arbetat med
framtidens affärer, där det
absolut finns efterfrågan och
produkter vi vill erbjuda. Vi
ställer om med hjälp av duktiga
medarbetare som brinner för
sitt arbete, för sitt uppdrag att
främja mjölkgårdens lönsamhet
och trygga avsättningen av norrländska böndernas mjölkråvara
i dag och i framtiden.
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Nybyggarna i Vindeln har
en sjätte robot på gång

En stark trend
att handla
norrländskt
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Tre lantbrukare om
arbetet med klimat
och hållbarhet

Det är hög tid att alla ser och förstår klimat- och miljönyttan inom lantbruket. Åseda lokalförening krävde styrketag kring frågan i en motion till riksförbundsstämman,
där det beslutades att hållbarhetsmål för de gröna näringarna ska tas fram.
Här berättar lantbrukarna och styrelseledamöterna
P-G, Camilla och Fredrik hur de jobbar med miljö, hållbarhet och klimat i sin verksamhet.

Blommande fältkanter gör stor nytta för den biologiska mångfalden.

”Vi borde producera mer livsmedel”, tycker Camilla Hilmersson.

Sedan ett par år tillbaka
odlar vi blommande fältkanter. Den ökning av fältviltet och den biologiska
mångfalden vi har fått
genom att odla det på en
försvinnande liten areal är
otroligt positiv. Dessutom
är blommande fältkanter
väldigt fint att titta på.

Jag har valt att gå i min fars
och farfars fotspår och när
jag blickar tillbaka på deras
livsverk så har de lyckats
med det som jag också
hoppas kunna göra – att förvalta jorden till kommande
generationer.

”Vilken underbar
”Sverige borde öka
biologisk mångfald” sitt klimatavtryck”

Min familj driver en mindre gård
med 49 mjölkkor i Hulterstad på
sydöstra Öland. Vi odlar cirka 40
hektar vall, 4 hektar majs och så
har vi arealer med omkring 16 hektar spannmål.
Vårt intresse för blommande
fältkanter började med kravet på
ekologisk fokusareal från Jordbruksverket, vilket är ett krav om
man vill söka EU-stöd.
Enligt kravet avsätter man 5 procent av åkermarken för att göra
olika insatser i syfte att förbättra
den biologiska mångfalden, som
till exempel att ha blommande
fältkanter. Blommande fältkanter
är mark i träda som sås med pollen- och nektarrika växter som är
attraktiva för pollinerare, andra
nyttodjur och fjärilar. Vi ville också göra det för att gynna fältviltet,
framför allt rapphönsen.
Rent praktiskt sår vi en blandning av blommor i remsor om cirka tre meters bredd och de brukar
stå sig i 2–3 år. Blandningen består
av olika klöversorter, honungsört,
cikoria med mera.
Vi gick också med i projektet
”Blommor för bin”, ett projekt som
organisationen Bee Urban driver

och som går ut på att odla och
etablera så kallad bifodergröda
(blommor med pollen och nektar).
Bifodergrödan ska främst erbjuda humlor och vilda bin pollen
och nektar men även andra arter
gynnas av åtgärden, såsom fjärilar
och fåglar. Det här var ett enkelt
beslut i och med att det var något
vi redan hade börjat med.
Nu när vi hållit på med detta i
ett par år har vi sett hur rapphönsen har ökat i antal.
Vi har haft en doktorand från
Linnéuniversitetet ute på besök
som uppmätte runt 500 olika sorters insekter i våra remsor. Vilken
underbar biologisk mångfald remsorna har bidragit med!
Utöver våra vackra fältkanter så är
två av riksdagens nationella miljömål, ”Ett rikt odlingslandskap”
och ”Ett rikt växt- och djurliv”,
beroende av svensk mjölkproduktion. Dessa miljömål ska bevara
odlingslandskapets natur- och
kulturvärden och den biologiska
mångfalden – och då behövs kor.
Jordbruksverkets beräkningar
visar att ungefär 75 procent av de
svenska naturbetesmarkerna betas
av nötkreatur och en tredjedel betas av kor i mjölkproduktion. Kort
och gott, en liten insats
som gör en stor nytta
för den biologiska
mångfalden.
Fredrik Olsson

Hulterstad,
Sydöstra Öland,
ledamot i regionstyrelsen LRF
Sydost

Jag går genom beteshagarna och
tittar till mina arbetskamrater
korna och vet att de också har varit
med och skapat den omgivning
och vy som jag har så svårt att beskriva i ord, för den är så oändligt
vacker. Vi har natur och kulturmiljöer och biologisk mångfald – och
allt detta tack vare mina förfäder
och våra fantastiska kor.
När jag går genom hagen är jag
stolt över det jag har fått ta över
och som jag har ett ansvar att ta
hand om och som jag, när den dagen kommer, ska ge vidare till nästa generation. Vi har alla ett ansvar
för att producera och konsumera
för en hållbar framtid.
All livsmedelsproduktion ger ett
avtryck på klimatet, det kommer vi
inte ifrån. Men eftersom Sveriges
livsmedelsproduktion har ett lägre
klimatavtryck än världsgenomsnittet så borde vi producera mer
livsmedel här. Hur konstigt det än
låter så behöver Sverige öka sitt
klimatavtryck.
På vår gård har vi mjölk- och
köttproduktion och vi producerar
cirka 3 800 000 liter mjölk per år
och 150 000 kilo kött. Vi jobbar
förebyggande med djurhälsovård
och sjukdomsbekämpning och
tack vare det håller sig djuren fris-

ka och det i sin tur bidrar till en
låg användning av antibiotika.
Bra för djuren, bra för miljön
och klimatet. Friska kor mjölkar
mer och mer mjölk ger lägre klimatpåverkan per kilo mjölk. Våra
djur går ute och betar på sommaren vilket också ger lägre klimatpåverkan. Sverige är det enda land
i EU som har generellt krav på
bete för mjölkkor.
I början på 1990-talet producerade

Sveriges bönder 75 procent av landets livsmedel men i dag är hälften
av den mat vi äter importerad, vilket ger en större klimatpåverkan
än om vi hade producerat den i
Sverige. Importmaten står för 70
procent av klimatpåverkan medan
den svenska produktionen står för
30 procent.
Vi har utrymme för en betydligt
större livsmedelsproduktion än
i dag och skulle kunna bli en exportör av klimatsmarta, hållbart
producerade produkter.
Svensk mjölkproduktion har 20
procent lägre klimatpåverkan och
köttproduktionen har 25 procent
lägre klimatpåverkan än EU-genomsnittet. Med rätt politiska beslut och konsumenter som driver
i rätt riktning kan Sverige gå från
50 procent i självförsörjning till hela 80
procent. Sveriges
lantbrukare står
redo att växla upp.

Camilla
Hilmersson

Qvisingsö, ledamot
i regionstyrelsen
LRF Sydost
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Barbro
Winge
Åseda
lokalavdelning

Bra miljö för grisarna och egen produktion av biogas hos Per-Göran Sigfridsson.

”Vi gör grisarnas miljö bättre
och naturen en tjänst”
Lantbrukets klimatarbete
är kanske inte alltid så tydligt även om vi själva vet att
det kontinuerligt görs insatser som förbättrar. Jag tänkte här beskriva några saker
som har positiva effekter
på miljö och klimat.

gemensamma möjligheten som den
framkomliga vägen. Efter en del
affärsutvecklingsprojekt i bygden
så hade vi olika avtal i hamn för
att 2013 påbörja bygget av en samrötningsanläggning, More Biogas
Småland AB, där vi våren 2014
började producera biogas av stallgödsel och matavfall.

Ett av de första steg man kan ta är
att välja vilken el man köper. Jag
har sedan lång tid tillbaka köpt
grön el till lantbruksverksamheten
med grisproduktion som huvudnäring. Är ni osäkra på vilken el
ni köper eller vilken typ av el er
leverantör säljer så kolla på www.
smutselskollen.se.

Den gödsel jag producerar, cirka

Nästa åtgärd gjorde jag när jag

byggde om grisningsavdelningarna.
Då gjöt jag in slang i gödselrännorna där jag nu hämtar energi till
värmepumpen. Det betyder att jag
kyler gödseln i gödselrännorna och
varmvattnet från värmepumpen
används till att värma smågrishörnorna, samt ligg- och stallutrymmen till tillväxtgrisar. När man
kyler gödseln får man positiva effekter, man minskar ammoniumavgång genom spalten upp till
grisarnas miljö och vidare ut med
ventilationen till atmosfären. Vi
gör grisarnas miljö bättre och vi
gör naturen en tjänst.

2007 var vi några lantbrukare

i närområdet som tillsammans
lärde oss mer om energipotentialen i stallgödseln. Vi förstod rätt
snart att biogas var en intressant
utvecklingsväg. Allt eftersom
kunskaperna växte så såg vi den

3 500 ton, ger omkring 40 000
normalkubikmeter gas för fordonsdrift. Som jämförelse så ersätter
den gasvolymen 40 kubikmeter
bensin/diesel, 40 000 liter. Gasen använder jag till att köra min
egen bil eller så förbrukas den av
länstrafikens bussar. Jag får ofta
frågan om hur mycket bränsle det
då går åt för att frakta gödsel och
biogödsel mellan gård och biogasanläggning – svaret är knappt 3
procent, det vill säga mindre än
1 000 liter diesel (eftersom det inte
finns några funktionella tunga lastbilar på trycksatt biogas).
Om jag tittar på mitt eget företag så förbrukar jag cirka 340 000
kWh el- och diesel-energi. Gödseln
ger 400 000 kWh gasenergi, vilket
betyder att jag är energipositiv som
ett enkelt gårdsavtryck.

Dessutom finns följdeffekter: tidsåtgången som gödselomröraren
behöver stå och snurra när vi sprider gödseln har minskat med mer
än 90 procent när grisgödsel blev
till biogödsel. Färskgödsel hämtas
här till biogasanläggningen med
12–15 dagars intervall. Eftersom
grisgödsel har en stark karaktär av
att skikta sig så måste den var gång
det är hämtning röras om till en

homogen gödselblandning. Detta
gjorde jag tidigare med traktor och
omrörare, men det är i dag ersatt
med en elektrisk omrörare. Energiåtgången av el är 10 procent av den
dieselenergi som traktorn behövde
för samma jobb.
När vi nu inte lagrar grisgödseln
utan den åker på rötning och vi får
biogödsel tillbaka, så minskar vi
metanavgången från gödselbrunnarna med omkring 6 ton per år.
Metan är ju en klimatgas (om än
grön i detta fall) som har en negativ effekt på 21 gånger koldioxid.
Till detta ska man lägga att biogödseln är enkel att sprida med
slangspridare.
Detta är några exempel på åtgärder som är till fördel för klimat och
miljö utifrån min verksamhet. Alla
har inte samma möjligheter till
satsningar men några saker måste
vara självklara.
4 Släck ljuset när du inte är i rummet – djuren måste dock ha vissa
ljustider.
4 Håll ventilationer i trim för att
var effektiv med elförbrukning.
4 Stäng av traktorn varje gång du
går ut ur den.
P-G Sigfridsson

Stora
Vångerslät,
ledamot
i regionstyrelsen LRF
Sydost

Åseda lokalavdelning skrev en
motion om klimatdebatten till regionstämman som även fick ett stort
genomslag på riksförbundsstämman, där det beslutades att LRFs
riksförbundsstyrelse ska anta hållbarhetsmål för de gröna näringarna.
Vad tycker du om det?
– Det låter väldigt bra. Det är viktigt att få ut information om detta
till konsumenter i alla åldrar så att
man förstår hur bra den svenska
produktionen av maten är och på
vilket vis man jobbar för klimat
och miljö framöver.
LRF Sydost får under hösten
förstärkning av en verksamhetsutvecklare som ska ansvara för
hållbarhetsfrågor med inriktning
på klimat och miljö. Vad är den
första uppgiften du skulle vilja
att den personen tog tag i?
– Jag känner att korna har blivit
så ”uthängda” i klimatdebatten
under längre tid. Det är viktigt att
påverka unga personer som har
lätt för att tro att man inte ska äta
kött, även om de inte känner till
fakta. Det viktigaste är att fakta
kommer ut till alla konsumenter
i landet och inte bara hamnar i
de egna leden inom LRF, de vet
redan detta.
Hur arbetar man i Åseda lokalavdelning med hållbarhetsfrågorna
inom klimat och miljö?
– Vi är medvetna om diskussionen
och i vår styrelse är vi mycket aktiva inom biodling genom vår sekreterare, Ingrid Pettersson som
är ordförande i Biodlarföreningen
här i kommunen. Så viktiga som
alla dessa pollinatörer är för vår
överlevnad och vår miljö. Dessutom är jag utsedd till hästansvarig i
avdelningen. Hästarna sköter den
biologiska mångfalden och många
bosätter sig på landet där man
kan ha ett par hästar och så bidrar de till en levande landsbygd.
Sarah Ejermark

På gång
❖ Ostfestivalen i Mörbylånga
hamn, Öland 28–29 september.
Missa inte Sveriges största ostmässa – över 15 000 besökare
hittade hit förra året. För tredje
året i rad anordnar LRF sina populära dagar med ost- och mjölkprovning samt massor med lokala
matproducenter och aktiviteter
för barnen. Välkomna.

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Hallå där …
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Riv beslutet om vargföryngring
annars måste regeringen ingripa
Lars
Ahlin Grinde
ordförande
LRF Jämtland

Naturvårdsverket beslutade den

9 maj i år att Jämtlands län ska
ha en föryngring av varg, motsvarande tio vargar. Detta trots att
alla fyra nordligaste länens viltförvaltningsdelegationer, deras
landshövdingar och Sametinget
var överens om att inte ha varg i
det som kallas norra samverkansområdet.
Större delen av vår regionala
viltförvaltningsdelegation, som
regionalt ansvarar för rovdjur
och övrigt vilt, däribland länsstyrelsen och LRF Jämtland, är
emot en föryngring.
I Jämtlands län bidrar tamdjurshållning och traditionell
renskötsel, med betande kor, får
och renar, till öppna landskap,
ökad biologisk mångfald och
klimatsmart mat. I länets matoch livsmedelsstrategi finns en
målsättning om att mer mat ska
produceras i länet. Ett ökat vargantal gör att den målsättningen
inte kommer att uppnås.

Sedan riksdagens beslut 2013
om maximalt 10 procents förluster i rennäringen till rovdjur har
samebyarna i Jämtland konstant
legat långt över den nivån. Över
hälften av samebyarnas årsproduktion av renkött blir redan mat
till rovdjur och rennäringens
potential att öka sin produktion
med 1 160 ton kött kommer att
utebli med varg. Varg och gröna
näringar fungerar helt enkelt inte
tillsammans på det här sättet och
i förlängningen kommer vargen
tränga undan renskötsel, betande
djur i tamdjurshållning samt jakt
med löshundar. Även Jämtlands
unika fäbodbruk med fritt betande djur i skog och ängsmark blir
direkt hotad.
Enligt LRFs uppfattning får
inte rovdjurstrycket i någon
del av landet vara så högt att
tamdjurshållning påtagligt
försvåras eller omöjliggörs.
Samma ställningstagande
fastslog dåvarande regering i
prop. 2012/13:191 En hållbar
rovdjurspolitik. Det innebär
även att socioekonomiska
hänsyn ska tas och att
tamdjurshållning inte
påtagligt försvåras.
Utöver skada
kopplat till dödade
eller skadade djur

Niila
Inga

ordförande
Svenska Samernas
Riksförbund

åstadkommer vargstörningar
splittring av renhjordar eller fårflockar, rymningar ur beteshagar
samt orsakar djuren stress och
lidande.
Snarare än föryngring söker vi
en samexistens mellan renskötsel, fäbodbruk, jakt och rovdjuren på en långsiktigt hållbar nivå.
Vid förlust av djur till rovdjur
måste förstås också renskötseln, fårnäringen och andra som
drabbas givetvis ersättas fullt ut
för den skada det orsakar, vilket
inte sker i dag. Med färre betande djur minskar den biologiska
mångfalden i länet, enbart för att
förstärka närvaron av en specifik
art.
Vi kan inte se att Naturvårds-

verket på något sätt kan vara
omedveten om vilka skador varg
medför och beslutet tolkas därför som en medveten strategi att
återetablera varg på bekostnad av
människorna som bor och verkar
i glesbygden, inget pris verkar vara för högt för Naturvårdsverket.
Beslutet måste rivas upp! Naturvårdsverket måste stödja en
rovdjursförvaltning i balans om
den ska få regional acceptans.
Annars måste regeringen ingripa.

”Beslutet måste
tolkas som en
medveten strategi
att återetablera
varg på bekostnad
av människorna
som bor och verkar
i glesbygden.”

Sture och Ola Holm med diplomet för Årets nötköttsföretagare.

Målmedveten bonde
Årets nötköttsföretag

”Unga lantbrukares mål och
uppföljning” är årets tema
för Årets nötköttsföretagare, ett pris som delas ut
varje höst på Köttriksdagen.
Ola Holm är årets nötköttsföretag i Jämtlands län.

Ola Holm är 35 år och driver sin
gård i Nordanälden. Gården är en
konventionell dikouppfödning med
raserna Charolais och Hereford.
– Gården är i en uppbyggnadsfas
och jag är nöjd över att jag vågade
ta steget att bygga en ny ligghall för
två år sedan. Jag har även fått ta del
av en så kallad ”McDonalds-tjur”
(ett samarbete för att stärka svensk
nötköttsproduktion mellan McDonalds, SNP och LRF.), säger Ola
Holm.
När Ola inte arbetar på gården
kör han grävmaskin och då är det
pappa Sture som hjälper till där
hemma.
– Det är tacksamt att pappa
hjälper till. Grävmaskinsjobbet

ger en extra inkomst och nu under
uppstarten består företaget av flera
olika verksamheter där köttproduktionen är den största. Grunden
är att den ska bära sig själv, berättar
Ola.
Ola har visat att han är både driftig

och målmedveten, vilket bidrog till
utmärkelsen Årets nötköttsföretag
i Jämtland 2019. Av andra beskrivs
han som en eftertänksam person
som planerar avel och tillväxt.
Trots nekat startstöd på grund av
att verksamheten inte motsvarade
tillräcklig sysselsättning startade
han köttproduktionen.
– Det är roligt att få vara lantbrukare, jag titulerar mig snarare som
bonde än entreprenör. Det viktigaste är att djuren växer och har det
bra. Det ska va grett, säger Ola.
Vem som blir korad till Årets
nötköttsföretag 2019 för hela Sverige avgörs på höstens Köttriksdag.
Vi håller såklart tummarna för
att det blir Ola Holm.

Viktoria Lindqvist

Smaka och upplev
på årets skördefest

Berit Henriksson, utställare under
skördefesten 2018.

❖ Det blir skördefest i Jämtland Härjedalen den 14–15 september. På skördefesten kan du träffa bonden, mathantverkaren, slöjdaren och många fler. Du
kan smaka lokalproducerad mat, uppleva gårdsnära aktiviteter och, handla
jämtländska råvaror och hantverk
direkt från gårdarna. Flera av gårdarna
erbjuder boende så att man kan passa
på att få en fulländad upplevelsehelg.
Gå in på skordefestjh.se för att ta
reda på mer.

Workshop om framtidens livsmedelsproduktion
❖ Dagen kommer först att bestå av inspirationsföreläsning med omvärldsspaning
kring framtidens livsmedel och kostval. Den följs av en nulägesanalys kring länets livsmedelsproduktion som presenteras av Macklean. Sist en
workshop där du som deltagare får ge tankar och inspel och där vi tillsammans
djupdyker i livsmedelsproduktionens utveckling. Anmäl dig senast den 18 augusti
till marie.sjolin@lrf.se, ange då även behov av eventuell specialkost.
Datum och tid: 28 augusti kl 9.30–16.00. Aulan, Torsta. Grönt Center i Ås
Dagen arrangeras av LRF, medfinansieras av Region Jämtland Härjedalen och
utförs av Macklean.
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Mälardalen
Skinnskatteberg LRF
Kräftknytis 24/8 kl 18.30 i Piltorp. Ta
med det du vill äta. Kaffe och kaka bjuder
vi på. Välkommen!

Västra Götaland
Ambjörnarp-Sjötofta LRF
Samrådsmöte med Amsjö älgskötselområde 20/8 kl 19.00 i Ambjörnarp
bygdegård. Fika bjuds. Välkomna!
Bärfendal, Sotenäs, Stångenäs,
Munkedal-Svarteborg o Sörbygden LRF
Solelcirkel i Bärfendals hembygdsgård.
Fyra tillfällen: 29/8, 5/9, 12/9 o 19/9
kl 18.00-21.00. 2000 kr inkl moms. Anm
senast 23/8 till Karl-Åke 070-3381076.
Hålta LRF
Sommarresa 25/8. 09.30 Hoffrekullens
Handelsträdg. 11.00 Anderssons mjölkg,
Honeröd, 13.00 OdlarSture, Dösebacka.
Anmäl senast 20/8 till 070-5414149.

LRFare i Gullspång kommun
Nyfiken på att ta emot en nyanländ i din
verksamhet? Info möjligheter o praktiska
frågor 20/8 kl 18.00-20.00, Kommunhuset i Hova. Info/anm till 070-6269270.
Romelanda LRF
Sommarutflykt 21/8 kl 18.00 till Beatrice
och Tony Andersson, Honeröd 170, Romelanda. Visning av gårdens djurhållning o
mjölkningsrobot. Medtag fika. Välkomna!
Stenstorpsorten, Gudhemsbygden,
Vartoftabygdens, Åslebygden,
Borgunda o Broddetorpsorten LRF
Traktorrace på Brunnhem Bossgården 1.
23/8, insläpp fr kl 17.00. Kl 18.00 fordonsparad, åktur för barn mm. Kl 18.30
traktorrace. 50 kr fr 15 år. Servering.

Mitt i byn lever kvar –
under nya förutsättningar
LRF Media erbjuder från och med januari
2019 annonsering i Mitt i Byn mot en
kostnad av 300 kronor per annons.
Kostnaden för denna tjänst, precis som
övriga utskick, kommer tas från den
regionala verksamheten. Det är därmed
upp till varje region att bestämma hur
de ställer sig till lokalavdelningarnas
möjlighet att annonsera.
Du beställer annonserna, precis som
tidigare, via inbjudan@lrf.se

Tjörn LRF
Tjörbu-blues på Säbygården med Vär &
Vurma 18/8 kl 16.00. Entré 50 kr inkl
kaffe och ”tjörnkaga”. Välkomna!

Lantbrukarnas Riksförbund. Telefonnummer till Medlemsservice och LRF växel 010 - 184 40 00. www.lrf.se

För att du tror på
en medmänsklig värld
Engagera dig på imsweden.org

Mejla din beställning till LRF

inbjudan@lrf.se
Stoppdatum för annonser
till Mitt i Byn
vecka 34 onsdag 14/8
vecka 35 onsdag 21/8
Vecka 36 onsdag 28/8
vecka 37 onsdag 4/9
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Fönster och dörrar till
stallar garage och
industrier m.m.

SORTERAREN

0514-310 10

MSILORJTÖEVRÄINNLGIG!

info@wester-byggtra.se - www.wester-byggtra.se

SNABB LEVERANS
PÅ MÅTTKAPAD
KVALITETSPLÅT
Plåten producerar vi på
5 arbetsdagar i Skara.
Se alla plåtprofiler och
byggtillbehör på
www.borga.se

Mycket kraftig konstruktion!

www.lst-ab.se

Telefon: 0660-37 52 96
Mobil: 070-362 65 08
E-post: info@lst-ab.se

Tel. 0511-34 77 11

BIOVÄRME EXPERTEN
Vi har allt från lösa delar till helhetslösningar

FÖR G50-FLIS

”ALL INCLUSIVE”
MED EXTRA ALLT

Bjud en hel

Automatisk sotning, rörligt
trappstegsroster, askskruv,
rökgasfläkt, tändningsautomatik, bakbrandsspjäll, integrerad styrning av flera systemfunktioner, fjärrstyrning
över internet mm.
För flis
och pellets. Effekt: 20-250 kW

familj på mat
under lunchen.

FÖR INDUSTRIFLIS < 75 mm
www.httvattmaskiner.se

TRE AV FYRA BARN
ÖVERLEVER CANCER

VÄRMECENTRAL

Nyckelfärdig, flyttbar, snygg. För pellets, spannmål, spån,
briketter, flis mm. Effekt: 30 kW - 2 MW. Även LEASING.

På shop.redcross.se kan du bland annat köpa ett
matpaket till en familj i Syrien för 385 kronor. Du får
ett gåvobevis som du kan behålla eller ge bort.
Pengarna går till rätt saker på rätt ställe. I rätt tid.

Sätt hjälpen i rörelse

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE
FALKENBERG Glommens Rör & Mek 070-5443218 - GOTLAND Mathssons
Svets & Smide 0498-481040 - JÖNKÖPING Ronnys VVS & Energiservice
036-313240 - KALMAR FS Effektvärme AB 0480-473386 - KATRINEHOLM
Ving Bioenergi i Mälardalen AB 070-8340390, 070-6424012 - LINDESBERG Lindesbergs VVS AB 0581-83640 - LINGHED Andersjons Gård 0703943058 - LINKÖPING Energi & Miljöteknik 070-6740997 - SUNDSVALL
KA Driftteknik AB 0696-30350 - ULRICEHAMN Woller VVS 0768-200019
vetoenergi.se

Stöd Barncancerfonden
PG 90 20 90-0
Tel 020-902090
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FOLK & FÄ
Skicka in din
bästa bild!
Mejla fof@landlantbruk.
se eller märk bilden
#gårdsbilden
på Instagram
eller Twitter.

GÅRDSBILDEN

Lantbruk i kulturen: Signs
Amerikansk film från 2002 skriven och
regisserad av M Night Shyamalan.
Handlingen kretsar kring en bonde
och före detta präst, spelad av Mel
Gibson, som upptäcker cirklar och
mönster i sitt majsfält.

När det visar sig att det
är utomjordingar som
skapat mönstren vänds
hans världsbild upp och
ned.
Snart rapporteras det om fler utomjordingar runt
om i världen, och bonden och hans familj väljer
att barrikadera sig i hemmet.

90

sekunder syns utomjordingarna under filmens
totala speltid. Spänningen byggs i stället upp på
det klassiska sättet att inte visa publiken faran.

Vänd INTE på tidningen om du vill veta hur filmen slutar:

FRODIG GRÖNSKA. ”Bilden togs en kväll när vi pressat och samlat färdigt hästfoder. Solen

När besökarna från yttre rymden tagit sig in i bostaden och attackerat
familjen visar det sig av en slump att utomjordingarna inte tål vatten.
Efter den upptäckten kan de besegras.

låg bra så jag tyckte att det blev en skön bild med tanke på förra årets torka", skriver Magnus
Ingesson, som driver lantbruk och maskinstation på Vombs Södergård utanför Veberöd i Skåne.

FOTO: MAGNUS INGESSON
KÄLLA: IMDB FOTO: TT GRAFIK: OLLE CARLSSON, LRF MEDIA

BONDEBÅTEN 2019
28-29 november
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.

Låt dig inspireras av

FRAMTIDENS
JORDBRUK
UNIKT FÖRELÄSNINGSPROGRAM
• 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

1 495:PRIS FRÅN

UPPGE BOKNINGSKODEN:
”BONDEBAT”

BONDEBATEN.SE

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

Posttidning B
LRF Media
Box 78, 685 22 Torsby

För att väder påverkar alla

PROVA DIN NYA
VÄDERTJÄNST
Komboväder
Grönt Väder jämför
väderprognoser från
SMHI, YR, amerikanska GFS och presenterar medelvärdet i
Kombovädret.

Säkrast prognos
Verifikationer visar
att Kombovädret
över tid är bättre på
att förutse vädret än
övriga källor.

Radar prognos
Ta del av vår unika
tvåtimmarsprognos på
radarnederbörden.

Ladda ned appen Grönt Väder helt gratis!

LEDARE Det är orimligt att enskilda

markägare ska fungera som försökskaniner
genom att driva processer mot staten. SID 2

Debatt: Gör regler och

lagar om äganderätten
begripliga. 
SID 3

KRÖNIKA Vissa kvinnor

tenderar att ändra sitt beteende
för att passa omgivningen. SID 3
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STÖRST PÅ SKOGSNYHETER

Nyckelbiotoper
oförändrade i FSC

Tar hjälp
av naturlig
föryngring och
bökande grisar.

NYHETER Nästa år ska FSCs

FOTO: MONTAGE SKOGFORSK

reviderade skogsbruksstandard
tas i bruk och det slutgiltiga
förslaget ska nu godkännas av
internationella FSC. I förslaget
har dock inga ändringar gjorts
när det gäller den brännande
frågan om nyckelbiotoper. SID 4

Förarlösa skotare
billigare och bättre
TEKNIK Billigare maskiner, nya

lastmöjligheter, bättre arbetsmiljö och färre förare. Det är
några av de vinster skogsbruket
ser med fjärrstyrda skotare.
SID 9

Skogsägare som
går mot strömmen
EKONOMI Nyplantering är den dominerande föryngringsmetoden, men Ylwa
och Kjell Sjelin gör tvärtom. De har valt den naturliga vägen och använder dessutom
bökande grisar som markberedare. Större variation och tätare och mer stormfast
skog är några av fördelarna.
SID 10

FOTO: NIKLAS EVERS

Ylwa och Kjell Sjelin berättar att i ett bestånd som bökades 1994 finns tät björkskog som krävt flera röjningar. Där grisarna inte varit
växer däremot bara gräs och ormbunkar. 
FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Bråttom få in virket
efter Alfrida
ÅLAND En miljon kubikmeter

åländsk skog uppskattas ha
fällts av stormen Alfrida. Ett
halvt år senare är runt 300 000
kubikmeter skog upparbetad.
Men fortfarande väntar vissa
skogsägare på att röjningen av
stormskadorna överhuvudtaget
ska börja.
SID 6-7

- det finns bara
ett original!
Med kran och vagn från Mowi får du ett lättkört och
smidigt skogsekipage som gör ditt arbete i skogen
snabbt, effektivt och roligt - många år framöver. Hitta
din maskin och din återförsäljare på ftgforest.com
FTG CRANES AB • TFN: 0521-26 26 30 • WWW.FTGFOREST.COM
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LEDARE
X

Orimligt att
enskilda drivs
att stämma staten

KOMMENTAR

D

et känns inte rätt att lägga sten på börda. Agneta Ögren,
som leder utredningen om äganderätten, har redan en
enormt omfattande uppgift.
Direktiven till utredningen lyfter fram gränslöst många
brännande frågor. Mycket handlar om rätten till ersättning när
brukningsrätten inskränks. Hon förväntas också komma med
förslag om nya former av frivilligt naturskydd. Dessutom handlar
det om att tydliggöra de motstridiga miljömålen om skog för att
mota klimatförändringen och skog för biologisk mångfald. Och
inte minst öka förtroendet mellan skogsägare och myndigheter.
Lyckas hon landa i närheten av intentionerna i direktivet är det
ett jättekliv framåt!
Det handlar om att på ett år sopa undan konflikter och problem
vilka byggts upp under många år. Man kunde ha förväntat sig att
exempelvis Nationella skogsprogrammet levererat lösningar vid
det här laget, men det är fortfarande kvar i startblocken efter nästan nio år. Programmet är ungefär lika vitalt som Monty Pythons
döda papegoja.
Om vi, trots den redan stora arbetsbördan, har möjlighet att
skicka med en sak till utredningen är det följande: Gör regler och
lagar begripliga och om gränserna likväl måste prövas i domstol
är det orimligt att enskilda markägare ska fungera som försöks
kaniner genom att driva processer mot staten. Det är två parter
med helt olika styrka. Det behövs någon form av rättsskydd
och kanske kan gränserna prövas mot staten själv, som ju
också är markägare.

För att något lätta arbetsbördan kan annat kanske skalas bort.
Hanteringen av fjällnära skog skulle bli enklare om den betraktades
som all annan skog. Markägare gör en anmälan om avverkning och
myndigheten får komma med invändningar om det anses befogat.
Och nyckelbiotoperna har kanske nått vägs ände. Frågan är
fullständigt fastlåst. Kanske är det läge att börja om och låta
inventeringarna bli en del av den kartläggning av skogen som
görs med laserskanning. Det är förstås bra att veta hur skogarna
och naturmiljöerna ser ut, men det kan göras på flera sätt. Det
är inte nödvändigt att ha kvar begreppet nyckelbiotoper och
låsningen till certifieringen.

Hur var det nu den märklige filosofen Ludwig Wittgenstein
formulerade saken? Problemen ska inte lösas, de ska upplösas.
Agneta Ögren har mycket att lösa upp.

LÄS MER
Se också förra veckans ledare
i Land Lantbruk, ”Äntligen ska
äganderätten utredas”
www.landlantbruk.se

Pär Fornling
red@landskogsbruk.se

CITATET

”Skogsavverkning är en för
utsättning för hög klimatnytta.”
Kjell Andersson, Svenska Bioenergiföreningen, svarar på
en debattartikel i Dagens Nyheter.

FÖRÖDANDE. Stormen Alfrida blev både en känslomässig och ekonomisk chock för skogs

ägarna på Åland. Kanske skulle svenska skogsägare som tagit sig igenom stormarna Gudrun och
Per kunna vara ett stöd för sina åländska kolleger?
FOTO: KERSTIN DAVIDSON

I ANDRA MEDIER
”MP vilseleder väljare
om klimatet”
Det är glädjande att Miljö
partiet nu beslutat att faktiskt
leva upp till sin paroll ”klimatet
kan inte vänta”, genom att
skrota sina ineffektiva sym
bolåtgärder, säga ja till såväl
kärnkraft som mer skogsbruk
och handel, och nej till eko
logisk odling, skriver Dagens
Industri i en ledare.
Dagens Industri 8 augusti

”Naturhänsyn utan
människohänsyn”
Drabbade skogsägare intill
Södra Flymens naturreservat
borde kompenseras när myn
digheter låtit naturreservatet
bli en barnkammare för gran
barkborren, skriver Blekinge
Läns Tidning i en ledare.
Blekinge Läns Tidning
7 augusti

”Jakten är samhällsnyttig”
Inför årets älgjakt har
hundratals älgtorn vandali
serats av militanta djurrätts
aktivister. Tvärtemot vad
djurrättsaktivisterna tycker
borde vi uppskatta jägarna
mer. De är inte ”skogens
terrorister”, de är skogens
hjältar, skriver Kristianstads
bladet i en ledare.
Kristianstadsbladet 5 augusti
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DEBATT
Redaktör: Lena Johansson · telefon: 010-184 43 74 · e-post: debatt@landlantbruk.se

Statsförvaltningen
ersätter grundlagen Skogsnäringen
med ”allmänna råd” behöver fler kvinnor
KRÖNIKA

Den svenska statsförvaltningen byg

ger på idén om en klar åtskillnad
på politiska beslut och myndighets
beslut. Det betyder att riksdag och
regering fattar beslut genom klara
lagar och förordningar och att myn
digheterna tillämpar dem i löpande
ärenden.
En myndighet kan aldrig själv hitta
på egna regler till exempel ”allmänna
råd” eller ”instruktioner” och grunda
sina myndighetsbeslut på dem. De
saknar demokratisk förankring. Alla
beslut som fattats på ett sådant sätt bör
rivas upp med hänvisning till grund
lagen.
Skogsstyrelsens instruktioner för
nyckelbiotopsinventering är olagliga.
De saknar demokratisk förankring
och tillämpas av tjänstemän utan
tjänsteansvar.
Myndigheterna och domstolarna, vars

befattningshavare är politiskt tillsat
ta, vill inte ha någon diskussion och
ifrågasättande av vem som egentligen
har ansvaret när det inte finns klara
och entydiga förordningar och saknas
tjänstemannaansvar i myndigheter
na. Det är förutsättningen för den
myndighetskultur som utvecklats av
regeringen tillsatta domare, myndig
hetschefer och lobbyistdominerade
styrelser.
Genom att, i praktiken, flytta lag
stiftning från riksdagen till myndig
heterna och låta domare tillsatta av
regeringen sätta prejudikaten under
mineras riksdagens lagstiftningsmakt
och medborgarnas rättigheter.
Myndigheternas ”allmänna råd” och

andra påhitt väger i domstolarna
tyngre än Sveriges och EUs grundlag.
I den statliga älgförvaltningen skadas
markägarens föryngring. Markägaren
får ingen ersättning utan straffas och
åläggs att återställa föryngringen.
I nyckelbiotopsinventeringarna sak
nas kunskap om behoven och rege
ringen överlåter åt Skogsstyrelsen att
bestämma regler som borde fastställas
i en förordning. Trots att 30 procent

Hur laglig
är myndighets
utövningen
i Sverige om det saknas
klara och entydiga
förordningar och
tjänstemannaansvar?
av skogsmarken skyddas drivs kon
fiskationen av mark vidare.
Staten vägrar ersätta markägare för
inskränkningar som görs i ägande
rätten. När rättsprövning av reger
ingens inventeringsbeslut begärdes,
vägrade de av regeringen tillsatta
domarna att pröva beslutet. Bristerna
i statsförvaltningen leder till omfat
tande miljöförstörelse och ekonomis
ka förluster.
Hur laglig är myndighetsutövning
en i Sverige om det saknas klara och
entydiga förordningar och tjänste
mannaansvar? Frågorna om mani
pulationen av myndighetsutövningen
genom ansvarsfrihet, utdelning av
skattemedel, lobbyinblandning i myn
dighetsutövningen, vägran att diarie
föra, konfiskering av egendom och
politisk utnämning av domare bör
lyftas till EU-kommissionen.
Varför ändrar inte regering och riks

dag felaktigheter i skogsvårds- och
jaktlagen? Varför stödjer två liberala
partier vänsterregeringens manipula
tion av myndighetsutövningen? Det
är snarare statsförvaltningens vägran
att respektera äganderätten genom
alla påhittade undantag än ägande
rätten i sig som bör utredas. Kommer
regeringens stödpartier att sälja ut
liberalismens grundpelare mot några
miljarder till fortsatta konfiskationer?
Sverker Liden

Jägmästare, skogsägare
och mångfaldsarbetare

REAKTIONER

Sveriges privatägda skogar ägs till 40 procent av kvinnliga skogsägare.

Som jag har skrivit förut så är jämställdheten något som skogsnäringen be
höver arbeta med.
Det har det senaste året bildats en ny förening av samma tjejer som var
med och startade uppropet #slutavverkat. Uppropet är mycket läsvärt och
det ger stundtals en mycket negativ bild av skogsnäringen. Initiativet är ett
mycket bra forum där vi tjejer/kvinnor kan mötas för att utbyta både positi
va och negativa erfarenheter.
Det är också ett forum för att kunna påverka resten av branschen, egent
ligen det viktigaste av allt. Det är många olika företag som tagit detta på
allvar och gått ut med satsningar inom jämställdhet och det är bra. För vi
behöver bli fler kvinnor. Varför, kan kanske en del undra.
Ja, för att det ger en bredd i analyser, tankar och arbete. Kvinnor och män
tänker inte alltid lika. I undersökningar om exempelvis bilkörning syns det
att män överskattar sin förmåga, medan kvinnor underskattar sin. Jag kan
tycka att kvinnor visar mer ödmjukhet än vad män gör, även om det så klart
är generaliserande. I vilket fall som helst så ger en jämnare könsfördelning
en blandning som alla organisationer mår bra av.

Vissa kvinnor som arbetar på högre
positioner tenderar att ändra sitt
 eteende för att bättre passa omgivningen.
b
Det som är intressant är att vissa kvinnor som arbetar på högre positioner
tenderar att ändra sitt beteende för att bättre passa omgiv
ningen. En omgivning som till största delen fylls av
män. Om det är så faller ju tanken med att vi behö
ver bli fler kvinnor. Jag har vid två tillfällen fått se
Kommentera
detta på nära håll. Kvinnor som inte själva kan ta
gärna krönikan på
beslut och stå för det utan att männen i omgiv
www.landskogsbruk.se
ningen trycker på och får sin vilja igenom. Eller
för den delen, kvinnor som inte visar någon
ödmjukhet inför uppgiften.
Det är ett tråkigt beteende som vi inom skogs
näringen varken har tid eller råd med. För att vi ska
bli fler kvinnor krävs det inte att kvinnor ändrar sitt
beteende för att fylla platser inom organisationer. Det krävs
en tankeändring hos dem som sitter på dessa platser i dag och det är ett
stort ansvar då förändring tar lång tid.
Likaså kulturer inom organisationer, de tar lång tid att förändra, men
det är inte desto mindre viktigt. Under årens lopp har antalet kvinnor
på utbildningar inom skogen varierat. Så som det ser
ut nu råder en stor kompetensbrist och alla platser
på utbildningarna behöver fyllas. Dagens ungdomar
behöver lockas till skogsnäringen med bra siffror
vad det gäller jämställdhet, en viktig uppgift för att
förvalta skogen som resurs i kampen mot klimat
förändringar samt tanken att kunna arbeta med
och i naturen.
Marit Bohlin

Reaktioner på artikeln "Nedskräpande
bärplockare retar markägare i Jämtland":
Mikael Glad: Borde vara en självklarhet
att ta med skräpet. Dessutom tycker jag
att markägaren borde få ge sitt tillstånd
till att plocka kommersiellt på dennes
mark.
Erik Swärd: Om företag tar dit bärplockare så bör dessa företag vara ansvariga

för att informera om gällande regler
och se till att det är städat efteråt.
Daniel Lindstein: Frihet under ansvar
fungerar tydligen inte i detta sammanhang heller.
Tom Andersson: Det är så trist och hänsynslöst.
■■Kommentarerna kommer från
Land Lantbruks Facebooksida.

Blivande skogsägare, LRF Ungdomen

Land Skogsbruks krönikörer
● Anna Stjernström, skogsägare, historiker
● Leif Öster, skogsägare, turismföretagare
● Erik Hjärtfors, skogsägare, mångbrukare
● Marit Bohlin, blivande skogsägare, LRF Ungdomen
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NYHETER

Nyckelbiotoper ändras
inte i ny FSC-standard
FAKTA: Nyckelbiotopsfrågan
och FSC

FSC gör inga ändringar när
det gäller nyckelbiotoper i den
reviderade skogsbruksstandarden som börjar gälla nästa
år. Frågan var helt enkelt för
kontroversiell.

Nästa år ska FSCs reviderade skogs
bruksstandard tas i bruk men redan
nu är det slutgiltiga förslaget skickat till
internationella FSC för godkännande.
I det nya reviderade förslaget har dock
inga ändringar gjorts när det gäller den
brännande frågan om nyckelbiotoper.
– Det här är ju en väldigt het debatt och
det är väl ingen hemlighet att parterna
står väldigt långt ifrån varandra
i den här frågan, säger Lena Dahl, verk
samhetschef på FSC Sverige.
Normalt ska skogsbruksstandarden
revideras vart femte år men den standard
som nu reviderats trädde i kraft 2010.
Revideringsprocessen startade 2012 och
blev alltså klar först i år. Arbetet har allt
så dragit ut rejält på tiden.
Den komplexa frågan om nyckel
biotopsbegreppets koppling till krite
riet om bevarande av skog med höga
naturvärden var en bidragande orsak
till att arbetet försenades kraftigt.
– Det var ganska länge i reviderings
processen så att man inte skulle disku
tera frågan utan låta
den vara oförändrad,
säger Lena Dahl.
Alldeles i slutet kom
nyckelbiotopsfrågan
trots allt upp på agen
dan i förhandlingarna.
– Men då var det så Lena Dahl
tajt deadline att vi in
såg att det inte skulle gå att förhandla
frågan inom den slutgiltiga tidsram vi
fått från FSC internationellt.
Eftersom man inte kom överens om
några ändringar i den reviderade stan

■■Nyckelbiotopsfrågan i FSC-certi-

Äldre barrblandskog i en nyckelbiotop i nordvästra Dalarna.

darden som skickats in för godkännan
de beslutades att frågan om nyckelbio
toper ska hanteras i en separat process.
– Det finns dock ingen överenskom
melse om att man ska ändra i standar
den men det man är överens om är att
utreda om det finns något som man
skulle kunna komma överens om.

Kan revideras
I den nya processen om nyckelbiotops
frågan ska man på djupet analysera de
olika intressenternas syn på frågan och
titta närmare på vad de vill att FSC-stan
darden ska leverera när det gäller beva
rande av skog med höga naturvärden.
– Utifrån det ska vi se om det finns
några förändringar i certifieringens
regelverk som alla parter tycker är
rimliga att genomföra.
Enstaka indikatorer i standarden
går att revidera när som helst så länge
det finns en samsyn. Hittills har det
hållits tre workshops som enligt Lena

FOTO: MATS P OSTELIUS

Dahl gav ett omfattande underlag att
gå vidare med.
– Det är viktigt att komma ihåg att
det är helt förutsättningslösa diskus
sioner men jag tycker att det var god
stämning och det låter som att det finns
delar där det råder samsyn och alla
parter är villiga att diskutera vidare.
I september ska processen fortsätta
med att mer konkreta förslag diskute
ras. Lena Dahl menar dock att det är för
tidigt att gå in på exakt vad det är man
ska diskutera vidare.
– Med tanke på hur svårt det varit att
komma överens i revideringsprocessen
finns det alltid en risk för att parterna
trots allt inte lyckas enas om några nya
formuleringar till standarden.
Gunnar Andersson
010-184 42 78

gunnar.andersson@
landlantbruk.se

fieringen har fått stor betydelse för
flera intressenter inom skogsbruket.
Skogsbolag som är certifierade enligt
FSCs skogsbruksstandard väljer att
inte avverka eller köpa virke från
nyckelbiotoper.
■■Att skogsbolagen inte avverkar eller
köper virke från nyckelbiotoper har
medfört att Skogsstyrelsens regi
strering av nyckelbiotoper i praktiken
inneburit ett stopp för avverkning för
privata skogsägare.
■■Samtidigt är nyckelbiotopsfrågan den
absolut viktigaste frågan för miljö
rörelsen som anser att de tydliga
formuleringarna om skydd av nyckelbiotoper är en av de största förtjänsterna med skogsbrukscertifieringen.

FAKTA: FSC
■■Forest Stewardship Council, FSC,

är en oberoende, internationell
medlemsorganisation. FSC ska
uppmuntra till ett miljöanpassat,
samhällsnyttigt och ekonomiskt
livskraftigt bruk av världens skogar.
■■Varor som bär FSCs märke är kontrollerade av oberoende certifieringsorganisationer.
Källa: FSC
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BIOTOPKONFLIKTEN
n I slutet av 1990-talet införde miljöcertifieringsorganet FSC, med de stora skogsbolagen som medlemmar, köpstopp för
virke från nyckelbiotoper. Ett stort misstag,
konstaterade tidigare Stora Enso-toppen
Björn Hägglund i förra veckans nummer.

n Kan bolagen rätta till misstaget genom
att som medlemmar påverka FSC inifrån?
n I den fjärde och sista delen av Land
Skogsbruks artikelserie om biotopkonflikten ställs frågan till sju bolag i FSCs
ekonomiska kammare.

Text och foto: Mats P Ostelius

DEL 4: BOLAGEN OCH FSC

TIDIGARE DELAR I BIOTOPSERIEN

Del 1. Land Skogsbruk
nummer 43, 20 oktober 2017.

Del 2. Land Skogsbruk
nummer 44, 27 oktober 2017.

Del 3. Land Skogsbruk
nummer 45, 3 november 2017.

Bolagsjätten
Bolagsjättenhotar
hotar att
atthoppa
hoppaav
avFSC
FSC
Det är FSCs köpstopp som
låser in enskilda markägares
skog i nyckelbiotoper. Nu
öppnar bolagsjätten SCA
för att lämna FSC om dess
nya standard inte ”fungerar i
bolagets verklighet”. Det säger SCAs kommunikationschef Björn Lyngfelt till Land
Skogsbruk.
Sedan en tid tillbaka pågår en revision av svenska FSCs standard
för miljöcertifiering av skogsbruk.
Enligt Björn Lyngfelt är kopplingen
mellan nyckelbiotoper, som pekas
ut av staten,
och FSC-standarden olycklig. Frågan är
en av dem som
behöver lösas
i arbetet med
att ta fram den
nya standarden, anser han.
– I stället för att gå efter Skogsstyrelsens nyckelbiotoper skulle vi
kunna använda FSCs egna krav på
skyddsvärda skogar. De skulle vara
lättare att identifiera för de parter
som är inblandade, säger Björn
Lyngfelt.

FRÅGORNA
TILL DE SJU
ANDRA
BOLAGEN
del av FSC och att alla parter snart
ska gå i land med en ny, förbättrad
standard.
– Jag hoppas verkligen att vi lyckas för det finns så mycket värdefullt
inom FSC och en samsyn i många
frågor. Men alla parter tvingas nu
fundera på vad som är viktigt för
deras del, man kan inte få igenom
allt, säger Björn Lyngfelt.

SCA inte först
I praktiken handlar standardarbetet om att de
tre kamrarna
i svenska FSC
(ekonomi, miljö och sociala
värden) ska
komma fram
till en kompromiss, enligt
Björn Lyngfelt.
Samtidigt får alla inblandade aktörer fundera över vad alternativen
är, resonerar han.
– Det finns andra (till exempel
Naturskyddsföreningen, reds anm)
som har lämnat svenska FSC för att
kunna agera utanför organisationen, säger Björn Lyngfelt.
SCAs recept till lösning på biotopkonflikten: ”sannolikt att man
skiljer nyckelbiotoper
som begrepp i offentlig naturvård
från definitionen
av skyddsvärda
skogar i certifieringssystemen”.
I enkäten här
intill kan du läsa
om hur ytterligare sju bolag ser på
nyckelbiotoperna
och FSC.

Ska FSC vara
ett fungerande
verktyg måste själva
standarden fungera
i verkligheten.

”Målet är att fortsätta”
Den nya standarden skulle egentligen redan ha varit klar men arbetet har dragit ut på tiden, berättar
Björn Lyngfelt.
– Men slutförhandlingarna närmar sig nu och vi får då börja värdera vad ett bra resultat är och kan
vara. Ska FSC vara ett fungerande
verktyg måste själva standarden
fungera i praktiken, säger han.
Ni överväger alltså att lämna
FSC om ni inte blir nöjda
med den nya standarden?
– Ja, den måste fungera i en verklighet och i en konkurrenskraftig
virkesförsörjning. Vi måste kunna
sälja produkter med rimlig lönsamhet över tid, säger Björn Lyngfelt, som dock är tydlig med att
SCAs mål är att fortsätta att vara en

Lars-Erik
Wigert
skogsdirektör

Caroline
Rothpfeffer
miljöchef

Sören
Petersson
VD

1

1 – Ja.
2 – Ja, vi är aktiva i dessa

Calle
Nordqvist
VD

Martin
Holmgren
VD

1

1 – Ja.
2 – Ja. Hållbart skogsbruk

1 Finns det en diskussion i svenska
FSC om att lösa
problemet med att
avverkningsbar
skog blir inlåst i
nyckelbiotoper?

2 Agerar ni, som

enskild medlem,
för att påverka
FSCs regelverk när
det gäller köpstopp
av virke från nyckelbiotoper?

1

– Ja, och certifierade
företagsföreträdare i processen vill få till en ändring.
De som träffade överenskommelsen om att inte sälja
eller köpa virke från nyckelbiotoper kunde inte ana den
utveckling tolkningen fått.

2 – Frågan finns på agen-

3 Vem bär ansva-

dan och vi kommer att
agera. Dessvärre har bland
annat pågående revision av
FSC-standarden inneburit
att frågan kommit i skymundan. Den ekonomiska
kammaren i FSC har också
haft fullt upp med att värja
sig för miljökammarens
krav på fler avsättningar vid
sidan av nyckelbiotoperna.

4 Hur anser ni att
problemet med att
avverkningsbar
skog blir inlåst i
nyckelbiotoper
ska lösas?

– I grunden är det
Skogsstyrelsens tillämpning
av nyckelbiotopsbegreppet
som skapar en orimlig situation. Om Skogsstyrelsen
hade hanterat nyckelbiotopsbegreppet som det var
tänkt från början så hade
andelen mark klassad som
nyckelbiotoper stannat på
0,5–1 procent.

ret för att enskilda
skogsägare kläms
mellan Skogsstyrelsen (staten) och
FSC-certifierade
virkesköpare?

3

4

– Lämna begreppet
nyckelbiotop, avdramatisera
frågan och fortsätta att arbeta med anpassningar
i brukandet av skogar med
höga miljövärden. Prioritera det bästa och, om begreppet måste leva vidare,
begränsa omfattningen till
0,5–1 procent av Sveriges
produktiva skogsmark.

– Ja, frågan diskuteras. Det
som är bekymmersamt är att
nyckelbiotoperna påverkar
möjligheten att planera avsättningar och naturvård i ekologiska landskap, framför allt i
områden där en och samma
naturtyp dominerar. Nyttan
av att sätta av ännu fler hektar
av just den naturtypen är kanske lägre än att sätta av skog
av annan naturtyp, trots att
den inte är nyckelbiotop.

2 – Som medlem har vi möj-

lighet att påverka regelverken
inom FSC, både de internationella och de svenska. Billerud
Korsnäs engagerar sig mycket
för att få så effektiva regelverk
som möjligt med en balans
mellan ekonomiska värden,
sociala värden och miljövärden.

3

– Alla intressenter inom
skogsbruket har ett gemensamt ansvar för att naturvården blir effektiv och resultatorienterad.

4

– Med fortsatt dialog och
ökad kunskap där Skogsstyrelsens översyn av metoden
för att identifiera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige är ett
steg på vägen. Nyckelbiotoper
med tillräckligt höga naturvärden ur ett nationellt perspektiv ska lösas in av staten.
Om inte kan det aktuella området användas för produktion och därmed avverkas.

dialoger.

3

– Vi anser att alla intressenter inom skogsbruket gemensamt har ett ansvar för
att naturvården blir effektiv
och resultatorienterad.

4 – Problemet beror på två

– Inom FSC pågår en ständig diskussion för att lösa de
frågor och problem som kan
uppstå genom certifieringen.
Hanteringen av nyckelbiotoper är en av de frågor som
diskuteras.

2 – Som medlem i svens-

ka FSC har Skogssällskapet
möjlighet att påverka FSCs
regelverk och vi är aktiva i de
diskussioner som pågår för att
få ett så effektiv regelverk som
möjligt ur alla perspektiv.

utmaningar som behöver
lösas. För det första anser vi
att myndigheten alltid ska
göra en avvägning mellan
– Frågan är mer komplex
produktion och miljö, även
än så och det går inte att säga
när det gäller nyckelbiotoper. Har nyckelbiotopen ett
att någon part enskilt bär ansvar för detta. Det viktiga nu
tillräckligt högt naturvärde
är att hitta en bra väg framåt
ur nationellt perspektiv ska
som fungerar för enskilda
området skyddas genom
markägare.
reservatsbildning eller biotopskydd och markägaren
– Frågan kan lösas på
ersättas. I annat fall bör
många olika sätt, bland annat
avvägningen resultera i att
med hjälp av de medel som
det aktuella området kan
tas upp i budgetpropositionen
skördas. Med ett sådant
för nyckelbiotopsinventering,
arbetssätt får vi en effektiv
områdesskydd och naturvårnaturvård samtidigt som
dande skötsel. Fortsatt
den enskilde markägarens
dialog med alla
rätt att sköta och bruka
inblandade
sin skog värnas.
”Fortsatt
parter är en
– För det andra andialog med
ser vi att svenska FSC
förutsättbehöver klargöra
alla inblandade ning för att
vilken roll nyckelbiovi ska komparter är en
toper har i relation
förutsättning” ma vidare.
till FSCs kriterier för
skogar med höga bevarandevärden (HCV). Det
är avgörande för hur vi som
virkesköpare kan agera när
det gäller virke från nyckelbiotoper.

3

4

är en självklarhet för Stora
Enso. Som medlem av FSC
finns möjlighet att påverka
FSCs regler och vi deltar i
dialogen som pågår för att
få ett regelverk som främjar
ett miljöanpassat, socialt
ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av
världens skogar.

3 – Ansvaret för en effek-

Karin
Fällman
chef för
skogsskötsel
och miljö

1

– Krav på att undanta
nyckelbiotoper från avverkning har funnit med sedan
den första svenska FSC-standarden som kom 1998. Detta
har naturligtvis varit uppe för
diskussion under årens lopp.

2 – Vi deltar i utvecklingen

av en ny FSC-standard inom
ramen för Svenska FSCs standardkommitté, där medverkan finns från alla intressen:
skogliga, miljömässiga, sociala
och ekonomiska.

tiv och hållbar naturvård
– Det har visat sig olyckligger gemensamt hos
ligt att i certifieringsstansamtliga intressenter inom
darden ha krav på tvingande
skogsbruket.
avsättningar för en företeelse
– Frågan
där någon annan, i detta
”Alla
om hanteSkogsstyrelsen, äger
intressenter fallet
ringen av
begreppet. Det är dock
inom skogsnyckelviktigt att komma ihåg
bruket har
biotoper
att detta gäller FSC-certifierade markägare, så
kommer
ansvar för
kallat kontrollerat virke
att kräva
natur(Controlled Wood, enligt
fortsatta
vården”
FSC-standarden) ställer indiskussioner
te absoluta krav avseende
inom ramen
nyckelbiotoper.
för FSC-samarbetet och där
kommer vi att aktivt med– Idén kring att identiverka. Detta i kombination
fiera nyckelbiotoper handlar
med ökade kunskaper och
i första hand om att hitta och
erfarenheter inom ämnet
definiera de skogar som är
kommer att vara bärande
mest värdefulla från naturför att nå resultat.
vårdssynpunkt, vilka givetvis
ska undantas från avverkning.
Den stora frågan är om vi har
rätt verktyg för detta så att det
verkligen blir de värdefullaste
skogarna som pekas ut.

3

4

4
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Björn
Lyngfelt,
SCA.

Göran
Örlander
skogsstrateg

1

– Ja, det är en fråga som
är lyft i svenska FSC.

2 – Som medlem är vi

delaktiga i de frågor som
diskuteras i svenska FSC.

3

– Ansvaret är gemensamt. Då nyckelbiotoperna
blivit fler medför det att
allt fler enskilda markägare
påverkas. Svenska FSC har
ansvar för att tydliggöra vilken roll nyckelbiotoper har
i relation till FSCs kriterier
för skogar med höga bevarandevärden (HCV).

4 – Nyckelbiotoperna fyl-

ler en viktig funktion för att
få kännedom om områden
som håller höga naturvärden och för att få en
effektiv miljöhänsyn. Det
som behöver förbättras är
att metoden blir kvalitetssäkrad och förutsägbar. Vid
inventeringen måste även
det omgivande landskapet
beaktas. Dessutom måste
det alltid finnas en möjlighet för enskild skogsägare
att få ersättning för en
nyckelbiotop. För certifierade skogsägare gäller ersättning om arealen nyckelbiotoper överstiger den
areal mark som ändå måste
avsättas enligt certifieringens krav.

LÄS MER
Bucht: ”Staten tänker
inte lägga sig i – vänd 

SCA vill se förändring: ”Problemet inte löst”
Skogsbolaget SCA är kritiskt till
att frågan om nyckelbiotoper
inte är löst i FSCs nya reviderade skogsbruksstandard.
– Den nya standarden löser inte
den knuten, konstaterar Björn
Lyngfelt, kommunikationschef
på SCA.
Som Land Skogsbruk tidigare berättat
har SCA länge varit kritiskt till kopp
lingen mellan nyckelbiotopsbegrep
pet och regelverket för bevarande av
skogar med höga naturvärden i FSCs

skogsbruksstandard.
De anser att standar
den måste fungera
i bolagets verklighet,
som de uttrycker det.
– Det finns andra
sätt att certifiera sin
verksamhet och do Björn Lyngfelt
kumentera spårbarhe
ten, säger Björn Lyngfelt.

”Fortsätter få samma effekt”
När det nu visar sig att resultatet av
revideringen inte ändrar något är SCA
fortfarande kritiskt.

– Problemet är absolut inte löst men
man kanske kan säga att det är hanterat.
Den nya reviderade FSC-standarden
ändrar inget i regelverket som har med
nyckelbiotoper att göra. Det betyder
att standarden fortsätter att få samma
effekt som tidigare även när den nya
versionen träder i kraft 2020.
– Men det kommer inte att gå att vi
har det som det har varit, säger Björn
Lyngfelt.
Han anser att lösningen är att
f rikoppla standarden från Skogs

styrelsens nyckelbiotopsbegrepp.
– FSC måste hitta sitt eget sätt att

definiera vad skog med höga natur
värden innebär.

”Måste leda till förändring”
Björn Lyngfelt ser det dock som positivt
att ett reviderat förslag till standard
efter långa diskussioner till sist presen
terats och att en process fastställts för
nyckelbiotopsfrågan som ligger utan
för revideringen av standarden.
– Det är en helt nödvändig process
som måste leda fram till en förändring.
Gunnar Andersson 010-184 42 78
gunnar.andersson@landlantbruk.se

Med kunskap och närvaro
framtidssäkrar vi din skog.

När du väljer Sydved som partner i din skog tar vi vår uppgift på största allvar. Genom att lära känna
dina planer och drömmar för din skog kan vi hjälpa dig att planera, sköta och gallra på bästa sätt.
Tjänsten Min Skog hjälper dig att få ut mer av din skog och ger dig koll på läget. Läs mer på sydved.se

6

LAN D SKOGSBRUK N R 34 · 16 AUGUSTI 2019

REPORTAGE

Skogsföretagaren Kennet Berndtsson driver enmansföretaget Skogax som sedan stormen Alfrida skeppat ut 60 000 kubikmeter skog från Åland.

FOTO: NIKLAS EVERS

Alfrida blev hårt slag
Stormen fällde en miljon kubikmeter skog – bråttom att ta
ÅLAND
Röjningsarbetet på Åland efter
stormen Alfrida går snabbare än
väntat – men kanske ändå inte
tillräckligt snabbt.
Stormen Alfrida som drog in över Åland nat
ten till den 2 januari 2019 blev en hård smäll
mot det åländska skogsbruket. Stormen fäll
de nästan lika mycket skog på Åland som
längs Sveriges östkust och trots ett effektivt
röjningsarbete väntas vart femte vindfälle bli
liggande i skogen.
Ålands skogsbruksbyrå uppskattar att en
miljon kubikmeter skog fälldes av Alfrida,
en tiondel av all skogsmark på Åland.
– Vi blev förstås tagna på sängen både
inom industrin och skogsägarna. De för
sta veckorna gick till att röja upp vägar och

hjälpa elbolag, men sedan slutet av januari
har vi bara huggit vindfällen, säger Kennet
Berndtsson, som driver skogsföretaget Skogax.

Träd som fälldes av
stormen Alfrida ligger
ännu kvar i de åländska
skogarna. Troligtvis
kommer 200 000
kubikmeter att bli
liggande i skogarna.

Skogsindustrin jobbar för högtryck
Ett halvt år efter stormen är uppskattnings
vis 300 000 kubikmeter skog upparbetad.
Det är ett gott resultat med tanke på att den
årliga avverkningen i vanliga fall ligger på
cirka 200 000 kubikmeter skog.
– Det har varit en riktig utmaning men jag
tycker att vi har klarat det ganska bra. Mina
entreprenörer har varit fantastiska och ställt
upp i vått och torrt, säger Kennet Berndts
son.
I Sverige uppskattar Skogsstyrelsen att
Alfrida fällde runt 1,5 miljoner kubikmeter
skog över hela landet. Stockholms län, Upp
land och Gotland drabbades hårdast.

Enligt Matts Söderström,
skogschef på Mellanskog,
finns inga exakta siffror på
hur hårt skogsägarförening
ens medlemmar drabbades.
Däremot har Mellanskog
haft ungefär samma upp
röjningstakt som skogs Matts
bolagen på Åland.
Söderström
– Vi har upparbetat cirka
300 000 kubikmeter och vi har cirka 20 000
till 30 000 kvar enligt de avtal vi har tecknat.

En femtedel blir kvar i skogarna
Även om det ännu finns tid kvar för uppröj
ning uppskattar Ålands skogsvårdsförening
att omkring 200 000 kubik, en femtedel av
det som stormen Alfrida fällde, kommer att
bli liggande i skogarna.
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Skogsägare: “Jag blev
handlingsförlamad
efter förödelsen”
Björn Josefssons skog i Hammar
land drabbades hårt då stormen
Alfrida drog fram över Åland den
2 januari i år. Stormen fällde skog
motsvarande sju års avverkning
och Björn Josefsson var nära att
tappa tron på skogsbruket.

Skogsägaren Björn Josefsson står på ett kalhygge i Hammarland, Åland. Före stormen Alfrida stod här
en tät tallskog.
FOTO: NIKLAS EVERS

FAKTA: Stormen Alfrida
■■Tidpunkt: Passerade Sverige och Finland norr

ifrån den 1 och 2 januari i år. Stormen bestod
av ett intensivt lågtryck som hade rört sig från
Island på nyårsafton för att sedan svänga ner
mot Finland och den svenska östkusten.
■■Namn: Stormen namngavs av SMHI efter al
manackan. Den skulle ha döpts till Svea, som
har namnsdag den 2 januari, men namnet var
upptaget av ett oväder år 2015. Alfrida har
namnsdag den 3 januari. I Finland gick stor
men under namnet Aapeli.
■■Vindstyrka: På Bogskär söder om Åland upp
mättes nytt finskt rekord i medelvindhastighet
då det blåste 32,5 m/s, mycket nära orkan

styrkan på 33 m/s. I vindbyarna blåste det upp
till 41,6 m/s. I Sverige uppmättes de hårdaste
vindarna vid Örskär, där det blåste 29,5 m/s i
medeltal och upp till 38,5 m/s i vindbyarna.
■■Elavbrott: I Finland var som mest 120 000
hushåll utan el efter stormen. På Åland var
93 procent av hushållen utan el morgonen
efter Alfrida och hälften av kunderna fick vän
ta över ett dygn innan elen kom tillbaka. För
hundratals hushåll varade avbrottet över en
vecka. I Sverige drabbades 100 000 hushåll av
elavbrott.
Källa: SMHI, FMI (Finlands meteorologiska institut),
Finsk Energiindustri, Ålands Elandelslag, SVT

för Åland
tillvara vindfällen före vintern
– Över hela Åland ligger det träd här och
där. De blir ekonomiskt och praktiskt svåra
att hämta, säger Kennet Berndtsson.
Förhoppningen är ändå att fram till vin
tern ta tillvara så mycket stormfälld skog
som möjligt. Men det är bråttom.
– Vi hoppas att man efter sommaren också
kan fortsätta att avverka sågtimmer. Men det
beror på sommaren. Blir det torrt kan mycket
sågtimmer gå förlorat.
Också i Sverige ser det ut att bli vindfällen
liggande i skogen.
– Liksom på Åland kommer volymer
tyvärr att bli kvar i bland annat reservat,
nyckelbiotoper och på avlägsna öar, säger
Matts Söderström på Mellanskog.
För att klara av röjningsarbetet på Åland
har man fått hjälp av både Sverige och Fin
land. Skogax hade fram till midsommar hjälp

av fyra skogsmaskiner med förare från Vill
manstrand i östra Finland.

Vissa väntar fortfarande
Röjningsarbetet har ändå inte fördelats
jämnt bland skogsägarna och vissa väntar
efter ett halvår fortfarande på att röjning
en av stormskadorna överhuvudtaget ska
börja.
– Många missnöjda skogsägare har ännu
inte fått sitt virke upparbetat. Så det finns en
viss irritation ute i bygderna, säger Torbjörn
Björkman, verksamhetsledare vid Ålands
skogsvårdsförening.
Niklas Evers

red@landskogsbruk.se

Björn Josefsson står mitt på ett 3,5 hek
tar stort kalhygge i Hammarland. Före
stormen Alfrida stod här en välmående
tallskog som hans far planterade 1972.
Skogen skulle enligt planerna ha stått kvar
ännu 15 år före slutavverkningen.
– Jag trodde aldrig att det här skulle
hända, säger Björn Josefsson.
Stormen blev både en ekonomisk och
en känslomässig chock. Då Björn Josefs
son dagen efter ovädret åkte ut för att se
förödelsen blev han paralyserad. Han åkte
hem och återvände inte på två veckor.
– Jag var handlingsförlamad. Jag visste
inte vad jag skulle ta mig till.
Stormen Alfrida fällde lika mycket skog
som Josefsson avverkar på sju år. Han hör
ändå till de skogsägare som redan fått det
mesta bortforslat och sålt.

Ersättningar till skogsägare nästa år
Det finns inga säkra uppskattningar på
hur stora de ekonomiska förlusterna för
åländska skogsägare blir. Men om 200 000
kubikmeter virke blir liggande i skogarna
lär förlusterna räknas i tiotals miljoner
kronor.
Ålands landskapsregering planerar som
bäst ett stödpaket för återplantering. En
ligt skogsbruksbyrån handlar det om totalt
600 000 euro, eller drygt 6 miljoner kro
nor, i nästa års budget. Ett lika stort stöd
som åländska jordbrukare fick efter tor
kan 2018.
– Jag tror stödet kommer att behövas för
att motivera folk att återbeskoga. Någon
kan ha tappat tron på skogsbruket, säger
Björn Josefsson.
Han har trots allt inte själv tappat hop
pet. Det har varit en tung och arbetsam
tid, men nya plantor är redan i marken.
– Att röja upp var kanske det bästa sättet
att bearbeta förlusten. Det känns ganska
bra att ha det gjort.
Lärdomar ska sammanställas
Då skogsägarna börjar planera för fram
tiden är en av de stora frågorna hur man ska
undvika liknande förluster i framtiden.
Ålands skogsvårdsförening ska göra en
sammanställning av lärdomarna efter
stormen.
Hos Björn Josefsson har tanken på
blandskog som ett skydd mot framtida
stormar börjat slå rot.
– Det kommer nu att vara betydligt
lättare att lämna björk när jag gallrar än
det var förr. Björken är inget ekonomiträd
men den är stormtålig, säger Josefsson.
Niklas Evers

Granplanta på kal
hygge i Hammarland,
sex månader efter
stormen Alfrida.

FAKTA:
Stormskador
■■Stormen Alfrida,

2019. Fällde 1,2
miljoner kubik
meter i Uppland,
Stockholms län
och på Gotland.
På Åland fällde
stormen 1 miljon
kubikmeter skog.
■■Stormen Per,
2007. Fällde
12 miljoner kubik
meter skog i Göta
land och Svealand.
■■Stormen Gudrun,
2005. Fällde 75
miljoner kubik
meter skog i hela
södra Sverige.
Källa: Skogsstyrelsen,
Ålands landskaps
regering
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NYHETER

ARBETSKRAFT
Markägare i västra Jämtland
har fått nog av nedskräpande
bärplockare. En markägare
gräver nu av en av sina vägar.
Enligt Radio P4 Jämtland har den senaste veckan hundratals utländska
bärplockare, anlitade av svenska bärföretag, varit ute på myrarna mellan Duved och Storlien för att plocka hjortron.
Nedskräpningen ska ha skett i samband med att bärplockare övernattat i
bilar, bland annat på enskilt ägd mark.
Nu har markägare fått nog, bland
andra Magnus Persson som äger mark i
Ånn och Handöl. Han har lagt ut stockar
för att hindra infart på skogsbilvägar och
kommer att gräva av en av sina vägar.

343
... tusen hektar. Så stor är Sveriges
största fastighet, enligt Lantmäteriet.
Fastighetsbeteckningen är Sorsele
Kronoöverloppsmarken 1:1 och den
ägs av Statens Fastighetsverk, SFV.

 FOTO: MOSTPHOTOS

Mats P Ostelius

Gissel för många skogsägare.

Kungens skog angripen
av granbarkborre

Jonas Fredén

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Stenhammars gods i Södermanland
har drabbats av granbarkborrar, skriver Expressen.
– Det här är ett
problem, jag följer
utvecklingen nära,
säger kung Carl Gustaf till Expressen.
Godsets personal
använder drönare för
att identifiera träd
Kung Carl XVI
som måste avverkas.
Gustaf
Omkring 2 procent av
det virke som höggs vid en avverkning
i våras var angripet. Stenhammars tre
stora naturreservat är också angripna,
men länsstyrelsen säger nej till avverkning där.
– Vi vill gå in och hugga. Det är
jätteallvarligt att vi inte får plocka
bort angripet virke i reservat och
nyckelbiotoper, säger Per Rudengren,
driftledare.

– Det är ingen campingplats. Vi tar
bort den, säger han till P4 Jämtland.
Att bärplockning för närvarande bedrivs intensivt i området bekräftas av
det värmländska bärföretaget Ransäter Invest, ett av de företag vars arbetstagare är verksamma i västra Jämtland.
VD Sylve Björkman medger att man
har ett stort ansvar för nedskräpningen.
– Därför håller vi kurser för bärplockarna på plats i Thailand i vad som
gäller i Sverige, säger han.
Nu har man beordrat hem alla plockare till de baser med boenden som
företaget har på flera platser i landet.
I år har drygt 6 000 ansökningar om
arbetstillstånd för bärplockning beviljats, över 1 000 personer fler än i fjol.
Mats P Ostelius

Tunga blåbär trillar
av senfärdigt ris
■■Blåbär trillar av riset runt om i

Sverige. Fenomenet kan ha med sommarens kombination av sol och efterföljande regnskurar att göra.
– I de områden där bären nu har
mognat ser vi att där det funnits
mycket kartsättning på plantorna så
har en del av bären helt enkelt ramlat
av. Vi har aldrig varit i en liknande
situation tidigare,
säger Martin
Engström, VD
på bärföretaget Olle
Svensson AB, till
P4 Jämtland.
Enligt Kimmo
Rumpunen
vid Sveriges
lantbruksuniversitet
kan värmen i år ha gjort att blåbären
mognat så kvickt att blåbärsriset inte
hinner med.
TT

■■Kung Carl Gustafs skogsmarker på

FOTO: KURT ROHDE, SVEASKOG

Markägare sätter upp
hinder för bärplockare

Omfattande fusk
med träkol
■■En del av den grillkol som säljs

i svenska butiker kan komma från
skövlade regnskogar, skriver Svenska
Dagbladet. Majoriteten av kolen är
från Polen, men rapporter från bland
annat Världsnaturfondens tyska avdelning tyder på att det inte sällan
kommer från regnskogar i Sydamerika eller skyddsvärda urskogar i Östeuropa, skriver SvD.
Den så kallade FSC-certifieringen
ska garantera att träprodukter kommer från ett hållbart skogsbruk, men
enligt Naturskyddsföreningen finns
det brister i kontrollen.
– Träkol är internationellt en skumraskbransch, säger Peter Hallberg som
är produktansvarig för Bra miljöval
vid Naturskyddsföreningen, till SvD.
TT

STÅTLIG ÅLDER. Sveriges äldsta tall är minst 770 år gammal och finns i Horns-

landet nära Hudiksvall. Tallen slog rot när Erik läspe och halte var kung, år 1249.
Tallen står i Norra reservatet på Hornslandet, som är en halvö i Bottenhavet, cirka 15
kilometer öster om Hudiksvall. Trädet är 9 meter högt och har överlevt tre skogsbränder. I närheten finns tiotals andra träd som är minst ett halvt årtusende gamla, skriver
Sveaskog i ett pressmeddelande.
Jonas Fredén

Snabbkartor tas fram vid skogsbränder
■■Lantmäteriet har utbildat personal

för att snabbt ta fram detaljerade kartor i fält i samband med exempelvis
skogsbränder och andra samhällskriser. Konceptet provades vid fjolårets
brand i Ljusdal och blir nu permanent.
Kartorna kan vara avgörande för
att en räddningsinsats ska kunna ske
snabbt och effektivt, uppger Lantmäteriet, som beskriver upplägget som

en mobil kartverkstad med utrustning
och personal. Detaljerade papperskartor tas fram i fält och ger en viktig
lägesbild vid extrema händelser. En
kartverkstad, eller en så kallad geocell,
ska kunna sättas upp inom två dygn.
Tjänsten har tidigare enbart varit tillgänglig för Försvarsmakten, skriver
myndigheten i ett pressmeddelande.
Mats P Ostelius

Det som hade
störst betydelse
för stressreduceringen
var inte kopplingen
till den visuellt gröna
miljön eller ljuden, utan
lukten.

Stor skogsbrand
på Gran Canaria

TT

TT-Reuters

Marcus Hedblom, ekolog på SLU.
Forskare har tittat närmare på vilka
kroppsliga reaktioner som ligger
bakom minskade stressnivåer hos
människor när de vistas i naturen,
rapporterar Vetenskapsradion.

Flera byar på Kanarieön Gran Canaria
fick under förra veckan evakueras på
grund av en stor skogsbrand.
Branden härjade runt tre mil från
huvudstaden Las Palmas och minst
1 000 människor fick lämna sina
hem, men många kunde på måndagen återvända. Inga skador har
rapporterats i anslutning till skogsbranden.
Med anledning av branden har en
medelålders man gripits. Lokal polis
tror att eldhärden uppstod på grund
av en lödkolv.
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En vision av hur en fjärrstyrd, hyttlös skotare skulle kunna se ut. Den fjärrstyrda maskin som Skogforsk nu utvecklar har också en elektroniskt styrd nivellering och kan
därmed alltid hållas i horisontellt läge vid drift. 
FOTO: SKOGFORSK/FOTOMONTAGE

Flera vinster med
fjärrstyrda skotare
Billigare maskiner, nya last
möjligheter, bättre arbetsmiljö
och färre förare. Det är några av
de vinster skogsbruket ser
i fjärrstyrda skotare.
Som Land Skogsbruk tidigare berättat
bygger Skogforsk i höst upp ett labb för
fjärrstyrning av skogsmaskiner. Labbet
ska utgöras av en skotare utrustad med
stereokameror, laserradar och satellit
navigering. Bilder och styrsignaler ska
förmedlas genom trådlös telekom
munikation till förarna som sitter
i en arbetsstation vid virkesavlägget.
Maskinen ska styras med bildskärmar
och VR-glasögon.
– Utrustningen blir mobil och ska

labbet, säger Gert Andersson, som är
programchef för driftsystem på Skog
forsk.

En bild av hur framtidens fjärrstyrda
skotare skulle kunna se ut. Hyttlösa
maskiner skulle få nya möjligheter att
lasta virke. 
ILLUSTRATION: SLU

kunna flyttas över på andra maskiner
på andra platser. Vi ska kunna g öra
många olika typer av studier med

Mindre fysiskt belastande
Utvecklingen av fjärrstyrningslabbet
är en del av det mer övergripande
Skogforskledda projektet Auto2. Syftet
med Auto2 är att, genom ökad auto
mation, skapa ett säkrare och mindre
fysiskt belastande arbete för maskin
förarna liksom ökad produktivitet
i avverkningsarbetet.
– Våra partnerföretag är mycket
intresserade av den utveckling som
pågår på automationsområdet. Det
finns hyllprodukter att lyfta in på våra
maskiner, men det gäller att få dem att
fungera i den extremt utmanande miljö

som råder i skogsavverkningar, säger
Gert Andersson.
Fjärrstyrda skogsmaskiner bedöms
bland annat kunna leda till att färre
förare behövs eftersom vissa moment
i maskinförarnas arbete redan i dag är
automatiserade. "När föraren inte läng
re behövs för att styra varje aspekt av
maskinen kommer behovet av att ha en
förare på plats att minska", skriver Skog
forsk i en beskrivning av hur arbetet
med fjärrstyrningslabbet ska läggas upp.
På ännu längre sikt kan operatörs
stationerna komma att placeras i tät
orter, resonerar Skogforsk. Hanteringen
av exempelvis maskinhaverier skulle då
kunna utföras av resande reparatörer.
Mats P Ostelius 010-184 44 34
mats.ostelius@landlantbruk.se

FAKTA: Fjärrstyrda skogsmaskiner ska kunna bidra till ...
■■... bättre arbetsmiljö: Förarna

slipper exempelvis helkropps
vibrationer och löper ingen risk att
skadas av stockar som far in genom
hyttfönstren. De kan dessutom

 rbeta tillsammans med kolleger
a
på en arbetsstation för fjärrstyrning,
något som kan underlätta personal
rekrytering, bedömer branschen.
■■... billigare maskiner: Hytten, som

i dag exempelvis är utrustad med
avancerade system för minskade
helkroppsvibrationer, fördyrar
dagens maskiner.
■■... nya lastmöjligheter: Utan hytt

kan maskinen lasta mer, alternativt
fördela lasten bättre för att minska
marktrycket.
■■... färre maskinförare: En förare kan
övervaka flera maskiner.
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EKONOMI
Kostnader för skogsåtgärder

Föryngringsmetod som andel av avverkad areal

Kronor per hektar, siffror för 2018

Treårsmedeltal, i procent
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5 541
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Naturlig föryngring
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60

Röjning

20
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KÄLLA: UPPGIFTER OM KOSTNADERNA HAR
SAMLATS IN FRÅN DET STORSKALIGA SKOGSBRUKET;
SKOGSSTYRELSEN OCH SKOGFORSK,
GRAFIK: LRF MEDIA
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Grisarna bökar på hyggena precis efter
att träden har tagits ner.
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Grisarna hjälper dem
att få en tätare skog
VATTHOLMA
I Sverige slutavverkas drygt
200 000 hektar om året. När
ny skog ska upp är trenden att
plantering ökar medan naturlig
föryngring minskar.
Ylwa och Kjell Sjelin går mot
strömmen – och använder även
grisar som markberedare för att
få upp en tät skog.
Plantering har länge dominerat som
föryngringsmetod, trots att det är cir
ka 5 000 kronor dyrare per hektar än
naturlig föryngring med fröträd som
lämnas kvar för att sprida frön efter
avverkning.
Ny statistik från Skogsstyrelsen visar
att andelen planteringar nu är uppe i
hela 84 procent medan endast 11 pro
cent föryngras genom naturlig föryng
ring. Det är en stor förändring sedan
2001 då 38 procent av hyggena föryng
rades genom naturlig föryngring och
59 procent planterades.
Clas Fries som är skogsskötselspe
cialist vid Skogsstyrelsen konstaterade
i samband med att Skogsstyrelsen pre
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föryngring har lång tradition i skogs
bruket och om metoden blir allt mer
sällsynt riskerar variationen i skogen
att minska.

Ylwa och Kjell Sjelin i Vattholma utanför
Uppsala använder bökande grisar som
markberedare. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

senterade sin statistik att skogsägare
föredrar plantering eftersom det är en
säker metod som fungerar bra på alla
marker. En annan fördel med plante
ring är att förädlade plantor används.
Clas Fries påpekade dock att naturlig

Ser många fördelar med blandskog
Ylwa och Kjell Sjelin i Vattholma utan
för Uppsala har de senaste 30 åren gjort
tvärtom mot många andra och satsat
på att få en tät, olikåldrig skog med en
stor andel lövträd. De ser många för
delar. En är att korridorer av björkskog
gör skogen mer brandsäker.
– Här blir det inga toppbränder, säger
Kjell Sjelin när vi går i det drygt 20 år
gamla björkbeståndet som är 100 meter
brett och flera hundra meter långt.
En blandskog ökar den biologiska
mångfalden, skogen blir mer stormfast
och risken för granbarkborrar minskar
när skogen inte består av stora sam
manhängande bestånd av granskog i
samma ålder. Kjell Sjelin konstaterar
också att björkmassaved betalas minst
lika bra som barrmassaved, ibland
bättre.
Som markberedare använder de bö
kande grisar. Den blockiga terrängen
gör det nämligen svårt att köra med sto
ra skogsmaskiner som markberedare.

... procent minskade sågverkskoncernen
Vidas vinst under första halvåret i år jämfört
med 2018.
Totalt landade vinsten på 434 miljoner
kronorförsta halvåret 2019. Granbarkborren är
en orsak till inbromsningen. Men resultatet har
också påverkats av en sämre prisnivå för sågade
trävaror, enligt koncernchefen Måns Johansson.
Jonas Fredén

– Och så tycker vi att grisarna kan
göra lite nytta, säger Ylwa Sjelin.
Grisarna bökar på hyggena precis
efter att träden har tagits ner, men
ibland också på sommaren före slut
avverkning.

Ökar röjningsbehovet
I ett bestånd som bökades 1994 blir
det väldigt tydligt var djurens stängsel
gick. Där grisarna bökat är det en tät
björkskog som krävt flera röjningar,
men där grisarna inte varit växer bara
gräs och ormbunkar.
I det bökade området blir det i ge
nomsnitt en planta per kvadratmeter.
Det gör att röjningsbehovet ökar, vilket
kan vara en nackdel och en ökad kost
nad. Röjning kostar cirka 2 500 kronor
per hektar, enligt statistik från Skogs
styrelsen.
Stängslet kräver också tillsyn varje
dag, annars finns det risk att grisarna
smiter.

Birgitta Sennerdal

red@landlantbruk.se

Rimlig avkastning bakom AMFs skogsköp
■■”Vi ser att skog kan ge en rimlig avkastning i förhållande till

r isken. Vi anser också att skog är en bra komplettering i vår inve
steringsportfölj”, säger Katarina Romberg, chef för alternativa inve
steringar på AMF, till Skogen, som motivering till att bolaget köper
Bergvik Skog Öst AB med över 300 000 hektar skogsmark. Affären
blev offentlig i slutet på juni och innebär att AMF Pension tar över 90
procent av Bergvik Skog Östs skogsmark för 12,2 miljarder kronor.
Mats P Ostelius
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Oavsett var
Katastrofen är

Inom 36 timmar kan vi vara där

Foto: Erik Esbjörnsson

TRICO

I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt.
Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda
fler liv. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du 50 kr eller
gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack.

Sms:a AKUT EBOLA till 72 900
och skänk 50 kronor!

Är du LRF-medlem?

Logga in

– få mer!
Så enkelt är det!
3 snabba steg:
1 Gå till www.landskogsbruk.se

2 Välj ”Logga in” längst upp till höger på sajten
3 Välj sedan ”Registrera konto”

Nyheter och fördjupande
reportage om det gröna näringslivet Inspiration och tips som
förenklar ditt skogsägande
E-tidningen – läs alla nummer
i vårt stora arkiv
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X
SISTA
SIDAN
SKOGSBILDEN

SKOGSKALENDERN

Skicka din bästa
skogsbild till
red@
landskogsbruk.se

Augusti
17 augusti. Familjedag på High Cha
parral. Kl. 10. Plats: Kulltorp. Pris: 75
kr per person. Arr: Södra.
17 augusti. Familjedag på Karlsborgs
fästning. Kl. 10. Plats: Karlsborgs
fästning. Pris: 40 kr per deltagare
över 15 år. Arr: Södra.
21 augusti. Skogskväll i Lima.
Kl. 18–20. Plats: Lima, Västerdalarna.
Arr: Mellanskog.
22 augusti. Exkursion till Siljansfors
försökspark. Kl. 9–15. Plats: Siljansfors försökspark. Arr: Mellanskog.
23 augusti. Temadag om lövskogsskötsel. Kl. 8. Plats: Norr om Bollnäs
– startplats meddelas senare.
23–26 augusti. Utbildning i skogens
vatten. Plats: Robertsfors, 23 augusti,
Skellefteå, 24 augusti, Piteå,
25 augusti, Kalix, 26 augusti.
Kl. 10:00. Utbildningen består av två
delar, där en är webbutbildning
på ca 4 timmar. Arr: Norra.

TIPSA!
Ordnar du ett skogsevenemang
som fler borde veta om? Tipsa Land
Skogsbruks redaktion på e-post
red.skogsland@landlantbruk.se

SKOGSRO. ”Finns det något ljuvligare än att en vacker och varm sommardag gå ut i sin tallskog och njuta av både den resliga

tallskogen och allt det fina som växer på marken under tallarna.” Det frågar sig Martin Stugholm i Brunflo som skickat in veckans
skogsbild.
FOTO: MARTIN STUGHOLM

PROVA

– nu skriver vi även om hästar!

23 NR

+ PANNLAMPA

:
–
45% 349

ATL är lantbrukets affärstidning som kommer ut två gånger i veckan med färska nyheter
med fokus på jord, skog, teknik och entreprenad. Nu skriver vi även om hästnäringen och
hur man kan tjäna pengar på den. Följ med oss i 3 månader för endast 349 kr och du
får även en pannlampa, värd 229 kr, på köpet!

RABATT

inkl moms
+ porto 29 kr

Du får

pannlampan

PÅ KÖPET!
Praktisk pannlampa på köpet!
En bra pannlampa med LED-lampor och två tändfunktioner. Den är vinklingsbar och har detaljer i reflex för
extra synlighet. Perfekt när man behöver fria händer!

ALLTID I
LANTBRUKSNYHETER | EKONOMI | SKOG
ENTREPRENAD | HÄST | TEKNIK | TRAKTORTESTER
GRANSKANDE REPORTAGE

BESTÄLL PÅ WEBBEN: Lrfmediashop.se/7580 eller ring 010-184 40 87

VÄRDE
229:-

Spara 545 kr

