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LEDARE SID 2:

Att koppla upp hela Sverige är 
en god idé av flera anledningar. 

DEBATT 
SID 16:

”Bra TV”  
prioriteras i stället 
för samhällsnytta.

Sopbranden strax söder om Stockholm har pågått sedan dagen före julafton.  FOTO: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN/TT

Lantmännen pressas 
om spannmålspriset

Sopbrand sätter 
markägare i knipa

Toppmodellen 814 under  
klubban FOTO: KLARAVIK

SID 12

● Svenska odlare får inte lika mycket 
betalt för vete som kollegerna i Tysk-
land och Frankrike. Enligt marknads-
ledaren Lantmännen finns det flera 
förklaringar till prisskillnaden. 
   – Båtstorleken är en väldigt viktig 
faktor som kan göra allt från 5–15 

euro per ton, säger Lantmännens 
spannmålschef Mikael Jeppsson.
● Men Spannmålsodlarna köper inte 
förklaringen. 
   – Man måste titta på det som är 
jämförbart, säger ordföranden  
Johan Karlzén. SID 4–5

Rekordpris för
unik Volvo BM 

Fusion ska höja 
Norra Skogs vinst

Döms för brand
på minkfarm
● Två unga män döms för 
mordbrand efter att ha tänt 
eld på en minkfarm i Blekinge 
2019. Brandattacken kopplas 
till ekofascism. SID 6

● Fusionen av föreningarna 
ska öka vinstpotentialen med 
100 miljoner kronor per år. 

– Målet är att skapa en helt 
ny industriell struktur, säger 
VD Pär Lärkeryd. SID 9

CARLI AGRI - REJÄLA MASKINER TILL BRA PRIS!
Passa på att investera i Agro-Masz småfrölåda SP - lätt att montera och lätt att använda! Komplett kit för eftermontering med controllbox i hytten. 
SP200gps 200liters max 6m från 39 900 kr + moms •  SP400gps 400liters max 6m från 45 900 kr + moms

Fri frakt inom Sverige.

Tel 0512-200 20
www.carliagri.se

Följ oss 
på sociala 
medier

● Slutpriset landade på 
602 000 kronor efter en  
intensiv budgivning mellan 
en dansk och en svensk  
spekulant.  SID 11



LEDARE
2  JORD SKOG ENTREPRENAD ATL NUMMER 8 · TISDAG 2 FEBRUARI 2021

ATLs ledarsida är 
 partipolitiskt  obunden.
REDAKTÖR: 
TORD 
KARLSSON
ledare@atl.nu

 ATL TYCKER 

NYHETER INOM JORD SKOG ENTREPRENAD – SEDAN 1884
ISSN: 0284-6160  

Ledarskribenter:

Greger 
Ekman

Edvard
Hollertz

Tord 
Karlsson

Hanna Marie 
Björklund

All redaktionell text i ATL lagras elektroniskt.  
Utbetalt arvode inkluderar ATLs rätt till  elektronisk publicering.

PRENUMERATION:
Helår (89 nr + digitalt premiummaterial): 2 379 kr  
(2 244 kr exkl moms). 

Mina sidor: Här kan du anmäla utebliven tidning, adressändring  
eller prenumeration, www.atl.nu/minasidor.  
Du kan också ringa 010-184 40 87 eller mejla prenumeration@atl.nu.

ANNONSER:
Telefon: 040-643 04 20 E-post: lrfannons@adelivery.se 
Eftertext/radannonser: Vill du sätta in en radannons  
– gå in på www.atl.nu/kop-salj eller mejla till atl@adviser.se
Annonschef: Matteo Mellquist

För skada pga utebliven annons  ansvaras ej. Anmärkningar mot 
 införda annonser ska göras inom tre dagar samt mot  fakturor inom 
åtta dagar från faktura datum.

Debattredaktör & ledarskribent: Tord Karlsson. 
Reportrar: Ulf Aronsson, Malin Eborn,  Ellinor Eke- Göransson, 
Sara  Johansson, Lena  Karlsson, David Larsson, Mikael  
Marklund, Cecilia Persson, Oskar Schönning, Fredrik Stork.
Digital strateg: Anna Wetterhall.
Webbredaktörer: Olof Peronius, Katarina Wendelin.
Redigeringschef: Julia Lindelöf. 
Redigering och grafik: Mia Bergendal, Olle Carlsson,  
Annelie Hedqvist, Kenneth Magnuson,  Emma Törnkvist,  
Malin Widerström, Lena  Wilsby.
Korrektur: Isabella Bjurström-Watts.

Ansvarig utgivare:  
Annika R Hermanrud
annika.r.hermanrud@lrfmedia.se
Chefredaktör:  
Lilian Almroth 
lilian.almroth@atl.nu
Nyhetsredaktör: 
Annica Lundbäck
annica.lundback@atl.nu
Nyhetsredaktör: 
Marion Palm
marion.palm@atl.nu

KUNDTJÄNST: 
Utebliven tidning, adressändring, kundfrågor
Telefon dagtid: 010-184 40 87 

REDAKTION:
Telefon: 010-184 40 97  E-post: red@atl.nu

 CITATET 

... att nedgrävda kraftled-
ningar är en viktig lands-
bygdsfråga. Osökt kommer 
frågan på tal när snön fäller 
träden över ledningarna och 
strömmen försvinner för 
kortare eller längre tid. 

Men frågan lever året 

om. Efter larmrap-

porter om att elbrist 

stoppar satsningar 

och att elnätet är i 

obalans måste det  

investeras hårt och 

snabbt i nya ledningar. 

Den konflikt som rasar 
om den sörmländska led-
ning som ska dras till stål-
verket i Oxelösund kommer 
att följas av fler strider. 

Möjligheten att hålla djur, 
bedriva turistverksamhet 
och behålla sin skogsareal 
är alla argument för att grä-
va ned kraftledningarna. 
Landsbygdsföretagandet 
måste få större tyngd. 

» I princip  
kan man säga 
att det blir ett 
näringsförbud 
under tolv  
månader. «
Jörgen Martinsson,  
VD Svensk Mink, om att inga 
nya minkkullar tillåts i år. 

KÄLLA: TV4 

ILLUSTRATION: ISTOCK 

Öka tillgängligheten med 5G 
D

igitalisering har öppnat för nya 
möjligheter att öka tillgänglig-
heten på landsbygden med obe-
mannade lösningar. Dessa 
kommer dock att kräva god 

uppkoppling. 
Tisdag kväll och ni inser att ni verkligen 

behöver åka och handla. Kattmaten är slut 
och ni har ingen frukostmat hemma. Men det 
börjar bli sent och närmaste butik ligger långt 
bort, kommer ni att hinna innan de stänger?  

Frågan om ”samhällsservice” är en viktig 
del av diskussionen om en levande lands-
bygd, om hur attraktivt det är att i Sverige 
bo utanför en stad. För en stor chock med 
vuxenblivande är onekligen hur mycket tid 
man måste lägga på ärenden. 

Det ska plockas ut paket, lämnas ett par 
skor på lagning och handlas mat och det 
känns som alldeles för ofta. Tillsammans 
med frågor om vård, skola och omsorg är 
detta några av de mest utmanande sakerna 
med att välja att bosätta sig utanför städerna. 
Hur mycket tid man behöver tillbringa i en 
bil för att få vardagen att gå ihop. 

I små samhällen där få människor bor 
glest har det varit oerhört svårt för en så ef-
fektiv ekonomi som den svenska att få det 
lönsamt att driva såväl vårdcentraler som 
matbutiker. All service kräver personal och 
sådan är dyr i Sverige.

Att ha en butik öppen i glesbygd är inte en 
lönsam affär, vilket har gjort att många for-
mer av samhällsservice rullats tillbaka från 
den svenska landsbygden under flera decen-
nier. Frågan om hur man vänder utveck-
lingen har saknat bra svar. 

Bara under de senaste åren har det dock 
hänt mycket som påverkar förutsättningarna. 

Pandemin har blivit en accelerator 

för distansarbete. 

Distansmöten har även börjat användas i 
stor skala av vård och skola och även om det 
absolut inte alltid är den bästa lösningen så 
kan ett visst mått av flexibilitet vara lämpligt 
för att göra livspusslet enklare. 

En annan ny innovation är obe- 

mannade matbutiker. Det har varit 

en trend internationellt under  

några år men lanseras nu i Sverige 

på bred front. 

Coop är en aktör som har tagit fram ett 
koncept. Det är alltså en matbutik som kan 
vara öppen dygnet runt och som inte behö-
ver kassor eller personal. Man checkar in, 
handlar och betalar via en app i mobilen. 

Den särskilda butiken är byggd i en hög-
kvalitativ modul och kan därför transporte-

ras, flyttas och sättas upp snabbt och enkelt 
även på avskilda platser. Den kan även ha 
särskilda skåp för att hämta paket köpta via 
nätet och varför inte en beställning från 
apoteket eller Systembolaget?  

Allt detta är lovande och intressanta  
nyheter men de kommer med en viktig för-
utsättning. 

Hela landet måste ha snabb och  

välfungerande internetuppkoppling 

som 5G då alla dessa nya innova - 

tioner är digitala. 

Utbyggnaden av internetuppkoppling i 
hela landet har länge varit föremål för en het 
debatt och den nuvarande utvecklingen gör 
den bara ännu mer aktuell. Politikerna kan-
ske tycker det ser dyrt ut att bygga ut nätet 
över hela landet men på samma sätt som 
med annan infrastruktur så kommer det att 
löna sig i längden. Att koppla upp hela Sve-
rige är en god idé av flera anledningar. 

HANNA M  
BJÖRKLUND

010-184 40 97 red@atl.nu
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HYPRO 755 HB

För mer information, kontakta HYPRO på
tel. 0479 220 59 eller besök www.hypro.se

HYPRO 300

HYPRO 450 XL HYPRO HV14

HYPRO FG45FA HYPRO 755 VB

ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR
Angrip barkborreangreppen med lönsamhet

– kör HYPRO!
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Bredd: 1-5 spalter

Svenska vetepriser låga i internationell jämförelse
Prisutvecklingen för vete vecka för vecka från början av 2020 till vecka 1 2021.
Fob (fritt ombord) innebär att köparen står för alla kostnader efter att varan lastats.
Där det är brott i kurvorna saknas uppgift.

KÄLLA: JORDBRUKSVERKET  

GRAFIK: LENA WILSBY, LRF MEDIA
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VECKANS AVSNITT: 

Nyhetsprogram varje måndag!
Här hittar du ATL TV:
ATL.nu/atltv

Svenska spannmålspriser är 
ofta lägre än grannländernas. 
Skulden för det läggs inte 
sällan på marknadsledaren 
Lantmännen – som nu slår 
tillbaka i ett försök att  
förklara prisskillnaderna.

SPANNMÅL.– Det finns 
mycket uppfattningar 
och det görs mycket 
jämförelser som vi inte 
alltid tycker är korrekta. 
Vi kände att det fanns 
ett behov av att beskriva 
marknaden på ett bättre 
sätt för att få en bättre 
förståelse i hela bran-
schen, säger Mikael Jeppsson, 
spannmålschef på Lantmännen.

Av den anledningen har Lant-
männen kommit ut med skrif-
ten ”Spannmålsprissättning – så 
funkar det”. I den bekräftas 
bland annat att svenska och tys-
ka odlare inte får lika mycket 
betalt för vete. Svenskt odlarpris 
på vete ligger omkring 10 öre 
lägre per kilo än tyskt står det att 
läsa. Kvarnvete fob (fritt om-
bord) är 4–15 euro lägre per ton 
i Sverige än i exempelvis Tysk-
land och Frankrike. Under 
skörd kan skillnaden vara ytter-
ligare 5–7 euro per ton på grund 
av skördepress.

Fyra förklaringar
Till prisskillnaderna ges fyra 
huvudsakliga förklaringar. Den 
viktigaste är enligt Mikael 
Jeppsson att tysk spannmål kan 
lastas på större båtar vilket ger 
lägre frakt och hanteringskost-
nader per kilo spannmål. Lant-
männen kan i dagsläget bara las-
ta fartyg som rymmer 60 000 
ton i Helsingborg och på Djurön. 
15–20 procent av Lantmännens 
vete exporteras därifrån. Resten 
går från mindre hamnar där bå-
tar upp till 7 000 ton kan lastas.

– Sedan når man inte alla 
marknader med liten båt. Stora 
importmarknader köper bara 
30 000- eller 60 000-tonnare 
som standard, säger Mikael 
Jeppsson.

– Båtstorleken är en väldigt 
viktig faktor som kan göra allt 
från 5–15 euro per ton om det är 
förhållanden som är ytterligheter.

En andra förklaring till de läg-
re svenska priserna är att tyskt 
vete har högre proteinhalt än 
svenskt. Det kan påverka priser-

na med 3–8 euro per ton, enligt 
Mikael Jeppsson.

– Merparten av vetet som de 
stora importområdena köper har 
12,5 procent protein och vi har 
inte så mycket av den varan i Sve-
rige att vi kan fylla de båtarna.

Högre konkurrens
En tredje förklaring är 
att konkurrensen på 
spannmålsmarknaden 
är betydligt högre i 
Tyskland än den är i an-
dra länder runt Öster-
sjön.

– Man slåss mycket 
mer om spannmålen där 
nere. Jag säger inte att vi 

inte slåss om den i Sverige, vi har 
också en tuff konkurrens. Men 
den tyska konkurrensen är 
mycket hårdare vilket vi också 
ser i alla tyska spannmålshandla-
res resultat. Även bra år går inte 
de tyska spannmålshandlarna 
ihop. De förlorar pengar i princip 
varje år, säger Mikael Jeppsson.

Samtidigt framhåller han, som 
en fjärde förklaring, att den 
svenska spannmålshandeln har 
en förhållandevis hög kapital-
kostnad eftersom två tredjedelar 
av spannmålen i handelsledet le-
vereras i skörd. Lantmännen har 
en lagerkapacitet på ungefär 1,6 
miljoner ton och mottagning på 
50 ställen under skörden.

– Kapaciteten för att klara voly-
merna under skörd kostar pengar. 
Det är den största kostnaden i 
spannmålshandeln som påverkar 
priset under skördeperioden.

Effektivisera hanteringen
Ett arbete med att effektivisera 
Lantmännens spannmålshante-
ring har inletts och det kommer 
att ske löpande de kommande 
åren. Behovet av ny lagerkapaci-
tet på grund av större skördar 
bör i största möjliga mån byggas 
på gård i framtiden, enligt Mi-
kael Jeppsson.

– Det kommer också att inne-
bära ett mycket rakare flöde än i 
dag. Vi ska styra mycket mer av 
flödet mot huvudanläggningarna 
i stället för att ta emot mycket va-
ror på ett ställe som måste trans-
porteras vidare mitt i skörden.

Lantmännen: Därför är   svenska priserna lägre

Mikael  
Jeppsson

Tove Nilsson
010-184 40 97  red@atl.nu

100
kronor lägre per ton i snitt, så 

mycket sämre var svenska
fob-priser på vete i jäm-

förelse med franska 
2020.

128
kronor lägre per ton i snitt, så 

mycket sämre var svenska
fob-priser på vete i jäm-

förelse med tyska 
2020.

 Så samlas statistiken
●● Varje vecka samlar Jordbruksverket  
in exportpriser på vete från spannmålshandeln. 
Priserna avser vete med 11–12 procent protein fob  
i hamn i södra Sverige. Jordbruksverket samlar 
även in odlarpriser månadsvis (baspriser exklusive 
ortsavdrag) som skickas till EUs statistikbyrå. Priserna 
har kritiserats för att inte vara helt jämförbara på 
grund av att de är insamlade utifrån olika kriterier.

●  Lyckegård köper Gothia  
Redskap

● De har jakt på schemat
●  Premiärkörning för stor- 

skotaren

Miljöpartiets nya språkrör 
heter Märta Stenevi.

POLITIK. Märta Stenevi har varit 
medlem i Miljöpartiet i mindre än 
tio år men har hunnit med att va-
ra regionråd, kommunalråd och 
partisekreterare. Nu har hon valts 
till språkrör efter Isabella Lövin.

Valberedningens motivering 
till att nominera Märta Stenevi 
var att partiet behöver en per-
son som går genom rutan, som  
är karismatisk och utstrålar  
värme.

Hon vann språkrörsvalet med 
drygt hälften av rösterna – 142 
av 265. Hon utmanades av två 

riksdagsledamöter och en lokal-
politiker. Rebecka Le Moine fick 
54 röster, Elin Söderberg 44 och 
Annika Hirvonen 25 röster.

Märta Stenevi och Per Bolund 
vill att partiet ska bredda sig och 
de ska nu försöka lyfta partiets 
dalande opinionssiffror.

TT 

Märta Stenevi nytt språkrör för MP
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VÄXTBASERAT. Veg of Lund, som ut-
vecklar och säljer växtbaserade livs-
medel, har tecknat avtal med en distri-
butör för lansering av ett sortiment 
växtbaserade drycker i Sydkorea.

Lansering förbereds för smoothiepro-
dukterna under varunamnet My Foodie 
och potatismjölken som kommer att 
säljas under varunamnet DUG. 
Nyhetsbyrån Direkt

Bredd: 1-5 spalter

Svenska vetepriser låga i internationell jämförelse
Prisutvecklingen för vete vecka för vecka från början av 2020 till vecka 1 2021.
Fob (fritt ombord) innebär att köparen står för alla kostnader efter att varan lastats.
Där det är brott i kurvorna saknas uppgift.
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Lantmännen: Därför är   svenska priserna lägre
Johan Karlzén, ordförande 
för Sveriges Spannmålsodlare- 
förening, ifrågasätter  
Lantmännens förklaringar  
till skillnaderna mellan tyska 
och svenska spannmåls-
priser.

SPANNMÅL. Att tyskt vete 
normalt har högre prote-
inhalt än svenskt är ett 
argument han inte tycker 
håller.

– Man måste ju jämföra 
sort mot sort och kvalitet 
mot kvalitet, alltså titta på 
det som är jämförbart. 
Gör man det så ligger fort-
farande det svenska priset lägre. 
Det tyska odlarpriset för 12-pro-
centigt vete är högre än det svens-
ka odlarpriset för 12-procentigt 
vete, säger Johan Karlzén och 
hänvisar till prislistor från tyska 
spannmålshandlare.

För leverans i skörd 2021 be-
talar en tysk spannmålshandlare 
mer för fodervete 15 mil in i 
Tyskland än Lantmännen gör 
för kvarnvete med 12 procent 
protein.

Båtargumentet tveksamt
Han ställer sig också tveksam till 
att möjligheten att lasta stora bå-
tar har så stor betydelse för 
spannmålspriset.

– De kostar väldigt mycket att 
lasta också. Du ska köra dit 
många pråmar och lastbilar för 
att fylla dem, det är ingen billig 
hantering med stora båtar men 
du kan möjligtvis få några ören 
bättre betalt för varan.

Dessutom borde inte frakten 

skilja så mycket mellan länder-
na, menar han.

– Om man lastar en båt i Ystad, 
Trelleborg eller Helsingborg och 
kör den till Rostock till exempel 
och lastar en jättebåt där så kan 
det inte vara så mycket dyrare än 
att frakta spannmålen från till 
exempel Wittingen. Det ska ju 

flyttas till en stor hamn 
i vilket fall med någon 
form av fordon, säger 
han och fortsätter:

– Tyskland har inte 
så mycket kust, vi har 
betydligt fler ställen 
och närmare till vatt-
net än tyskarna har. 
Producerar man nere i 

gamla öst har man rätt långt till 
en exporthamn. Ändå betalar 
man bättre där.

Mest anmärkningsvärt
Det mest anmärkningsvärda i 
Lantmännens skrift tycker Jo-
han Karlzén är att större kon-
kurrens i Tyskland beskrivs som 
en anledning till att vetepriserna 
är högre där och att spannmåls-
handeln därför har stora lön-
samhetsproblem.

– Då har man ju sagt att vi har 
ingen konkurrens i Sverige utan 
vi kan sätta vilket pris vi vill. 
Därför blir det klart stor skillnad 
mellan Tyskland och Sverige.

– Mig veterligen är det inte 
heller någon som medvetet dri-
ver en verksamhet som går med 
förlust år efter år. Givetvis tjänar 
man pengar, annars finns ju ing-
et incitament överhuvudtaget att 
hålla på med spannmålshandel. 

Tove Nilsson

Odlarna köper  
inte förklaringen

 FAKTA   Svensk veteexport
●●Exporten av vete från Sve-
rige varierar från år till år. 
Genomsnittet för de senaste 
tio åren är cirka 630 000 ton 
per år.
●●Statistiken för 2020 års  
export är inte fullständig, 
siffror för december månad 
har inte kommit än. Den 30 

november hade över   
950 000 ton exporterats 
totalt under året, nästan 30 
procent i förhållande till ri-
kets totalskörd. Skörden av 
vete uppgick enligt Jord-
bruksverket till 3,2 miljoner 
ton 2020.

KÄLLA: JORDBRUKSVERKET

Johan  
Karlzén

13
plats av 23 länder.  

Där placerade sig det 
svenska odlarpriset  

i genomsnitt för 12 år.

  Näst lägsta odlarsnittpriset
●● I en jämförelse mellan 23 rapporterande EU-länder hade  
Sverige det näst lägsta genomsnittspriset 2019, som är det  
senaste året i statistiken. Det svenska odlarpriset var det  
året cirka 30 euro lägre per ton än det tyska. Priserna och  
skillnaderna mellan dem varierar år från år. I genomsnitt  
för 12 år låg det svenska priset på 13:e plats av 23 länder,  
alltså nära mitten.

●● Jämfört med grannländerna Danmark, Tyskland, Polen och  
Finland hade Sverige det lägsta genomsnittspriset för 12 år.  
Skillnaden mot det tyska priset var då 4  euro per ton.   
KÄLLA: EUROSTAT, EGEN BERÄKNING

 Geografiskt läge en förklaring
●● Patrik Eklöf, utredare på Jordbruksverket: 
– Att de svenska fob-priserna är lägre än de franska och  
tyska beror bland annat på vårt geografiska läge. Vi har 
fraktavstånd som kanske inte fransmännen har till exempel. 
Även om Sverige inte är en stor exportör internationellt sett 
så är vi en nettoexportör av spannmål som ska få ut drygt 
1,5 miljoner ton varje år på världsmarknaden. Detta kan till 
viss del även styra vilket pris vi har på hemmamarknaden. 

Den här båten som lastades i fredags  
hos Lantmännen i Helsingborgs hamn anses 

som en liten båt. Det är 2 000 ton kvarn- 
vete som lastas under några timmar, med 

destination Norge.
FOTO: HANS DAHLGREN

Potatismjölk till Sydkorea

Basen i produkterna är 
potatis och rapsolja.
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Antalet djur på svenska går-
dar minskade i fjol – förutom 
fjäderfän som ökat i flera år. 

DJUR. Det visar resultaten från 
Jordbruksverkets struktur-
undersökning som gjordes förra 
året och jämförs med resultaten 
från 2016. 

En tydlig trend är att antalet 
slaktkycklingar blir fler. Antalet 
har ökat med cirka 20 procent 
sedan 2016. Antalet höns har 
ökat med omkring 3 procent. 

Sverige har också fått margi-
nellt fler grisar men antalet nöt-
kreatur har minskat med 2 pro-
cent och antalet får med 13 pro-

cent under perioden. Företagen 
med lantbruksdjur blir också fär-
re. Särskilt inom mjölkproduk-
tionen där de har minskat med 
20 procent, motsvarande 800 
jordbruk. Antalet företag med får 
och grisar har minskat med cirka 
8 procent sedan juni 2016.

Cecilia Persson

Färre företag med lantbruksdjur
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1 700
färre medlemmar 2020 än 
2019 – det blev resultatet 
för LRFs medlemssiffra i 
fjol. Medlemsantalet uppgår 
nu till totalt 137 000 med-
lemmar, enligt LRF.

Bönder vinner 
över oljejätte
MILJÖ. En domstol i Ne-
derländerna beordrar olje-
jätten Shells dotterföretag i 
Nigeria att betala ut kom-
pensation till bönder för att 
ha förorenat mark i två  
byar genom oljeläckage.

Moderbolaget åläggs 
samtidigt att installera spe-
cialutrustning på en av olje-
ledningarna i området för 
att förhindra nya läckor.

Domen faller efter 13 år 
av juridiska strider.

De belopp som ska beta-
las ut till de drabbade kom-
mer att fastställas senare, 
meddelar domstolen.

TT-AFP-Reuters 

Oljefläck i en vik i närheten 
av Bodo City i södra Nige-
ria. Bilden är från den 20 
juni 2010. FOTO: TT

Döms för attack  
mot minkfarm
Två unga män dömdes i förra 
veckan i Nacka tingsrätt för 
mordbrand sedan de bränt 
ner en minkfarm i Blekinge. 
Det är det första fallet i Sve-
rige med tydliga kopplingar 
till ekofascism.

BROTT. I oktober 2019 brändes 
delar av en minkfarm utanför 
Sölvesborg ner. I slutet av förra 
veckan dömdes två unga män 
med kopplingar till våldsbeja-
kande ekofascism till villkorlig 
dom och skadestånd. De har er-
känt att de låg bakom branden 
men menar att de först ville släp-
pa ut minkarna. Men verksam-
heten hade gått i konkurs och 
det fanns inga djur. Då bestämde 
de sig enligt domen för att elda 
upp anläggningen i stället.

Koppling till grupp i USA
Tingsrätten menar att det fanns 
ett politiskt motiv då inte minst 
den yngre gärningsmannen ha-
de en tydlig koppling till ekofas-
cism. I domen framgår att en så-
dan grupp i USA kort efter dådet 
publicerade ett tack till sina sol-
dater ”som utfört en framgångs-
rik operation i Sverige”.

När denna typ av grupper gör 
sådant här har det dubbla syften, 
menar Johan Nordqvist, fristå-
ende medarbetare hos tidningen 
Expo, som under lång tid beva-
kat den här typen av rörelser:

– Dels vill de utföra det faktis-
ka dådet, bränna ner en mink-
farm i det här fallet, dels görs det 
också i ett propagandasyfte för 
att locka nya medlemmar.

Ligger lågt nu
Gruppen som tog på sig gär-
ningen är dock nedlagd nu, en-
ligt honom.

Fungerade den inte som 

propaganda?

– Det beror nog mer på att sä-
kerhetstjänster i flera länder 
stört ut dem. Även om de ligger 
lågt just nu kan vissa av dem som 
ingick i gruppen mycket väl dy-
ka upp i andra sammanhang.

Säkerhetspolisen har ögonen 
på utvecklingen när det gäller 
våldsbejakande extremism på 
högerkanten, på vänsterkanten 
och inom islamismen.

– Visst finns det personer i ut-
kanten av den våldsbejakande 
högerextremismen som blir in-
spirerade av till exempel miljö- 
eller djurrätt på samma sätt som 
vit makt. Och visst kan det gå 
snabbt från att vara inspirerad 
till att begå olika typer av olagli-
ga handlingar. Så sedan en viss 
tid har vi även tittat på den här 
typen av personer, säger Gabriel 
Wernstedt, pressekreterare på 
Säkerhetspolisen.

Under rättegången mot de två 
unga männen berättade Säpos 
analytiker Ahn-Za Hagström att 
miljöengagemanget ökar inom 
våldsbejakande högerextrema 
kretsar. De grupperingar som 
finns är dock lösa, fokus ligger 
på sakfrågor och strategier.

Gunnar Gidefeldt, kommuni-
kationschef på LRF, anser att 

den ekofascistiska rörelsen är 
både avskyvärd och overklig. 
Men vilka motiv som driver de 
som utför attentat mot djurgår-
dar är enligt honom sekundärt:

– För oss handlar det om att 
göra våra medlemmars vardag 
tryggare. Och vi har inte noterat 
någon ökad rädsla för våld, där-
emot för olika typer av intrång, 
säger Gunnar Gidefeldt.

Fanns andra mål
De två unga männen hade enligt 
domen känt varandra i flera år 
innan de åkte till Blekinge för 
att utföra en aktion mot mink-
farmen. Det framgår i domen att 
de också hade övervägt att slå till 
mot en abortklinik eller en 
dömd våldtäktsman med ut-
ländsk härkomst som de menade 
fick för lågt straff samt den do-
mare som hade hand om rätte-
gången. Enligt försvaret handlar 
det dock om förflugna ord som 
sagts i ungdomligt oförstånd. 

Det framgår i domen att den 

yngre mannen tidigare har haft 
nazistsympatier. Hans ett år äld-
re medbrottsling har enligt do-
men haft bilder på kamrater i 
tyska uniformer och ett mani-
fest från Brenton Tarrant som 
låg bakom attentatet i Nya Zee-
land i sin dator (se faktaruta). 
Han får också i ett förhör en frå-
ga om vad SS gjorde under andra 
världskriget:

”Det ryktas om att de höll på 
med koncentrationsläger.”

Ryktas om, vad menar du?

”Jag är inte 100 procent säker 
på att det bara var de som höll på 
med det.”

Förnekar du förintelsen?

”Nej, men många bevis är för-
störda.”

”Tiden får utvisa”
Johan Nordqvist på Expo följde 
rättegången mot de båda unga 
männen. Han menar att de  
under den visade prov på ett nå-
got selektivt minne:

– De hade klara minnesbilder 
av spindelnät och andra detaljer 
kring hur nedgången minkfar-
men var. Men när det gällde hur 
de planerat gärningen och vilka 
kontakter de haft med andra, då 
blev det genast mer vagt.

Under rättegången bedyrade 
båda två att de ångrar gärningen 
och att de lämnat den eko-
fascistiska miljön nu.

– Tiden får utvisa om det 
stämmer, säger Johan Nordqvist.

Mikael Marklund
010-184 44 44 mikael.marklund@atl.nu

De två unga männen hade känt varandra i flera år innan de åkte 
till Blekinge för att utföra en aktion mot den utvalda minkfarmen.

FÖRSTA SVENSKA FALLET MED KOPPLING TILL EKOFASCISM

 FAKTA   Ekofascism

Johan  
Nordqvist

Gunnar  
Gidefeldt

 MER PÅ WEBBEN  
● Fler artiklar 
om domen och 
eko fascism.

www.ATL.nu

 FAKTA   Domen

●● Tankegodset återfinns  
redan på 1930-talet hos den 
då framväxande nazismen. 
Såväl Hitler som andra le-
dande nazister var uttalade 
vegetarianer och efter makt-
övertagandet infördes hårda 
straff för vanskötsel av djur 
– samtidigt som ett systema-
tiskt utrotande av människor 
hade inletts.
●● En vanlig tanke är att acce-
lerera samhällets kollaps för 
att en ny världsordning med 

ett auktoritärt och totalitärt 
styrelseskick sedan kan eta-
bleras.
●● Savatari Devi (1905–1982) är 
en av förgrundsgestalterna. 
Hon jobbade med att koppla 
samman nazism med hindu-
ism samt var för dödsstraff 
för dem som plågade djur. 
I stället för att utsätta djur 
för olika vetenskapliga för-
sök kunde de i stället göras 
på ”undermänniskor” enligt 
henne.

●● Brenton Tarrant som sköt 
ihjäl 51 människor i två mos-
kéer i Christchurch i Nya 
Zeeland den 15 mars 2019 
kallade sig själv för eko-
fascist. I det manifest som 
han publicerade i samband 
med massmordet uttryckte 
han hat mot invandrare och 
skrev att offren var ”en stor 
grupp inkräktare” som vil-
le ”ockupera mitt folks land 
och genomföra ett etniskt 
utbyte av mitt folk”.

●● Patrick Crusius som den 3 
augusti 2019 mördade 22 
personer i en Walmartbu-
tik i El Paso, Texas, sade sig 
vara inspirerad av Tarrant. 
Crusius skrev bland annat i 
sitt manifest att ”miljöför-
störingen skapar en allvar-
lig börda för framtida gene-
rationer” och att ”om vi kan 
göra oss av med tillräckligt 
många människor så kan 
vårt liv bli mer hållbart”.

KÄLLOR: EXPO, TT

●● Åklagaren ville att båda 
skulle dömas för mord-
brand. Försäkringsbolaget 
ville ha 197 700 kronor i 
försäkringsersättning. För-
svaret menade att de gjort 
sig skyldiga till grov skade-
görelse.
●● Tingsrätten kom fram till 
att de ska dömas för mind-

re allvarlig mordbrand.
●● Eftersom de båda åtalade 
var under 18 år när brottet 
begicks slipper de fängelse 
vilket annars skulle ha  
varit en trolig påföljd.  
I stället döms de till  
dagsböter och att betala 
132 000 i skadestånd till 
försäkrings bolaget.
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Nu avlivas 
Danmarks 
sista mink
CORONA. Danmarks sista 
mink kommer inte att 
överleva tisdagen. Det med-
delar det juridiska ombudet 
för två minkfarmare som 
beordrats att avliva sina be-
sättningar men in i det sista 
behållit djuren.

– Jag bedömer att alla 
chanser att behålla de åter-
stående minkarna som ut-
tömda, säger ombudet Lars 
Borring.

Regeringen har beslutat 
att landets samtliga 15 mil-
joner minkar ska avlivas, då 
en muterad variant av coro-
naviruset spridits från dju-
ren till människor.

TT-Ritzau 

Skogsarbetare 
i Säffle omkom
OLYCKA. En man fick ett 
träd över sig när han arbe-
tade i skogen, skriver NWT.

Mannen, som är i 65-års-
åldern, påträffades strax ef-
ter klockan 12 på söndagen 
av sina anhöriga. 

Mannen arbetade vid 
tillfället ensam i skogen 
som ligger strax öster om 
Säffle.

Det hela behandlas som 
en olycka och inte som en 
arbetsplatsolycka eftersom 
han arbetade i sin egen 
skog. ATL  



7 JORD SKOG ENTREPRENADATL NUMMER 8 · TISDAG 2 FEBRUARI 2021

Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se

Högt tryck 
i snösvängen!

LH
21

01

Hos oss hittar du ett stort sortiment av redskap för snö och väg. 
Oavsett typ av körning och önskad prisklass hjälper vi dig att hitta 
redskapen för just dina behov, i en kvalitet som håller för tuffa tag. 
Och självklart erbjuder vi även service, reservdelar och hjälp med 
finansiering. Välkommen att kontakta din säljare!

Alla priser exkl moms.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

DUUN VF/TF
snöslunga
/snöfräs
Prisexempel: TF240 
Kantvinge höger, höjd 
1,6 m, bredd  23 cm. Slit-
stål kantvinge, hydraulisk 
styrning av defl ektor, 
nedstyrningsdefl ektor.

78.900:-
Ord pris 91.000:-

Holms
Hela sortimentet

Drivex plogar 
Försvarets val

FMG 
diagonalplogar

Pronar 
vikplogar 
2,6-4 m
Prisexempel: PUV3300M 
Kat 2 trepunkt, stödfötter 
och elventil med diagonal-
funktion inkl hydraulisk 
chockventil.

50.900:-
Ord pris 62.700:-

DUUN sand-
spridarskopa
Prisexempel: SA1500 
1.500 L, arbetsbredd 
2,2 m, inkl hydraulisk 
toppstång.

40.900:- 
Ord pris 47.000:-

Följ oss på 
sociala medier

Vi har redskap för omgående leverans

LOGGA IN  
– OCH FÅ MER
● Du vet väl att du som prenu-

merant har full tillgång till allt 
Premiuminnehåll på ATL.nu!
Så här gör du för att komma 
i gång med ditt digitala konto:

Klicka på ”Logga in” i  övre 
högra hörnet på ATL.nu, 

välj ”Skapa digitalt konto”.
Ange din mejladress och 
välj lösenord, klicka på ”Gå 

vidare”.
Nu skickas ett verifikations-
mejl till den e-postadress du 

angav. Klicka på ”Aktivera”-knap-
pen i mejlet så tas du automatiskt 
tillbaka till ATL.nu i inloggat läge.
Om vi inte kan koppla din e-post-
adress till din prenumeration så 
behöver du ange ditt kundnum-
mer. Hittar du inte det, kontakta 
kundservice!

1

2

3

HAR DU REDAN 
DIGITALT KONTO?
● För att göra det smidigare för 
dig som prenumerant att logga in 
och vara inloggad på atl.nu har vi 
bytt till ett nytt och bättre inlogg-
ningssystem. Klicka på ”Logga in” 
och följ instruktionerna, så kom-
mer du enkelt över till vårt nya 
system. Hör av dig till vår kund-
service om du har frågor! 
e-post: kundservice@lrfmedia.se 
tel: 010-184 40 87

Mest läst i veckan

1. Ingen köpare tar över Melkers Chark
2. ”A-traktorstrenden kommer att hålla i sig"
3. Billerud Korsnäs miljardinvesterar
4. Här sköter tidningsbud paketleveranserna
5. Så väljer du rätt ATV – 9 modeller i test

ATL PREMIUM – FÖR ALLA PRENUMERANTER

MISSA 
INTE!
Alltid på  

ATL Premium.

Hitta fyrhjulingen 
som passar dig
● Exklusivt för dig som prenu-
merant: I den senaste special- 
utgåvan från ATL har vi samlat 
9 matiga ATV-tester. 

Se och hör vår testförare Per 
Johansson provköra och berätta 
om de olika modellernas för- 
och nackdelar, läs på om de vik-
tigaste egenskaperna och de 
tekniska detaljerna. Du får ock-
så tips och råd om hur du ska 

tänka för att välja en ATV som 
passar just dina behov. 
Du hittar ATV-testerna och fler 
specialutgåvor på atl.nu/special-
utgavor. 

Läs mer på  
www.ATL.nu/
premium  
eller skanna QR-
koden här intill.

Exklusiva  
insikter om 
marknaden

Johan 
Schück

Torbjörn 
Iwarson

E-tidningen

L A N T B R U K E T S  A F F Ä R S T I D N I N G

NYHETER INOM JORD SKOG ENTREPRENAD – SEDAN 1884

NUMMER 38 · TISDAG 21 MAJ 2019 · PRIS 40 KR

16:85
kronor per kilo. Genomsnitt 
betalt pris vecka 20 från 
de största slakterierna 
exklusive transporttillägg 
0:50 kr/kg.
KÄLLA: JORDBRUKSVERKETV 20 2018 V 20 2019

16

17

18
M A R K N A D :  S L A K T G R I S  S V E R I G E

 

M E R  I  AT L  T I S DAG
LEDARE SID 2:

Fossilt är inte framtiden men 
makthavare måste visa empati.

EUs jordbruks-
politik gynnar 
konsumenterna.

Viktig skörd efter 
förra årets torka.
MALIN EBORN

DEBATT 
SID 22–23:

MARKNADSANALYS  
SID 20:

Tel 0771-38 64 00 | www.lantmannenmaskin.se
Följ oss på 
sociala medier

25% rabatt på elstängsel- 
sortimentet från Lacme
Erbjudandet gäller t o m 30/6 2019. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Först till 
kvarn!

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

Partiernas besked:  
Det vill vi göra i EU

Så bra är  
autostyrningen

Oskadad ungtall.
FOTO: MARIE HENNINGSSON

SID 19

Tallen på väg ut 
från ungskogen
● Andelen ungtall krymper 
kraftigt i södra Sverige.  
I Blekinge, Skåne och Halland 
är den nere på några enstaka 
procent.  SID 8

Färre väljer  
biodrivmedel
● För första gången sedan 
1990-talet minskade använd-
ningen av biodrivmedel förra 
året. SID 14

8 av 10 solpaneler 
håller inte måttet
● En stor majoritet av lant-
brukskunderna hos Länsför-
säkringar Skåne får anmärk-
ningar för felaktiga solcells-
installationer. Nu slutar bola-
get ersätta skadorna.     SID 9

STOR ENKÄT INFÖR VALET

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

● Men flera politiker verkar ha svårt 
att skilja på vad en parlamentariker 
kan påverka och vad som är nationel-
la frågor, kommenterar ATLs politik- 
reporter Sara Johansson.  SID 4–6

www.ATL.nu/etidningen

Sök efter  
traktorfakta!

www.ATL.nu/ 
traktorkalendern
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Miljö- och jordbruksutskottet 
har tagit fram en rapport 
som belyser sårbarheten i 
svensk livsmedelsförsörjning. 
Elbrist, stort behov av drä-
nering och tillgång på fossila 
drivmedel är några viktiga 
punkter.

POLITIK. I en 
färsk rapport 
har Miljö- och 
jordbruksut-
skottet gjort en 
bred översyn 
över lantbru-
kets sårbarhet 
och den svens-
ka självförsörj-
ningsgraden. Syftet har varit att 
ta fram ett kunskapsunderlag 
kring frågorna för att kunna 
fånga upp riskerna inför framti-
da beslut, snarare än att lägga 
fram förslag för att minska sår-
barheten.

Måste samordna mer
Enligt Betty Malmberg (M), 
ordförande i gruppen för Miljö- 
och jordbruksutskottets uppfölj-
ningsarbete, är en viktig slutsats 
av rapporten att sårbarheten är 
en tvärsektoriell problematik. 
Den är också en signal om att 
riksdagens utskott måste sam-
ordna mer och jobba för en hel-
hetssyn på komplexa frågor som 
påverkar lantbrukets sårbarhet.

–  I dag är det vi som jobbar 
med lant- och skogsbruksfrågor 
medan mobilfrågor ligger i Tra-
fikutskottet, vattenhantering i 
Civilutskottet och krisbered-
skap i Försvarsutskottet. Vi 
måste försöka samordna frågor-
na så att vi inte bara tittar i stup-

rör utan har en helhetssyn på 
sårbarhetsfrågorna, säger hon 
till ATL.

Rapporten lyfter fram risker 
på en rad områden utan inbör-
des rangordning men den risk 
för sårbarhet som är mest fram-
trädande är brist på drivmedel. 
Andra exempel som framkom-
mer är för mycket eller för lite 
vatten, att många lantbrukare är 
beroende av EU-stöd och andra 
stöd samt att det är svårt för 
lantbruket att hitta personal 
med rätt kompetens. Dessutom 
ökar sårbarheten av att det finns 
för få stora livsmedelsanlägg-

ningar, enligt rapporten.
Här konstateras också att 

lantbruk med en diversifierad 
produktion har bättre förmåga 
att motstå störningar än lant-
bruk med ensidig produktion. 
Till exempel har animaliepro-
ducenter större möjligheter att 
vara flexibla än renodlade växt-
odlare. Samtidigt kan exempel-
vis fjäderfäproducenter vara 
mycket känsliga för störningar i 
elförsörjningen.

Öka lönsamheten
Rapporten pekar även på fakto-
rer som är betydelsefulla för att 

minska sårbarheten. Det hand-
lar till exempel om ökad lön-
samhet och konkurrenskraft, 
klimatanpassningsåtgärder, 
säkrad tillgång till insatsmedel, 
ökad tillgång till personal samt 
samarbete. 

Lantbrukare har själva många 
idéer om vad staten bör göra. Till 
exempel att ge lantbrukare mer 
långsiktiga spelregler och satsa 
på inhemska produkter och al-
ternativa biobränslen, heter det i 
rapporten.

Medvetenheten om klimat-
förändringar är överlag god men 
många vill ändå lära sig mer om 
hur deras lantbruk påverkas. 
Det finns, enligt lantbrukare 
själva, behov av ökad kunskap 
inom bland annat dikning och 
dränering.

Finland förebild
En del i rapporten är en om-
världsanalys där situationen i 
Finland, Tyskland och Irland be-
lyses. Bland annat lyfts omsor-
gen om det finländska lantbru-
ket fram liksom Finlands bibe-
hållna beredskapslager. Det 
konstateras att Finland har fler 
lantbrukare än Sverige och att 
de är yngre, de finska livsmedels-
kedjorna säljer också en större 
andel inhemskt producerade va-
ror än de svenska kedjorna.

I vår anordnar Miljö- och 
jordbruksutskottet ett seminari-
um för övriga utskott i riksda-
gen för att redovisa rapporten 
och sätta ljuset på behovet av en 
större samsyn kring sårbarhets-
problematiken.

Marknaden verkar tro på 
skogen genom pandemin 
och under det senaste 
året har skogsaktier ut-
vecklats upp till fyra 
gånger bättre än index.

EKONOMI. Börsen rasade re-
jält i fjol våras när den eska-
lerande pandemin skrämde 
upp marknaden. Även 
skogsaktierna gick ned men 
inte lika mycket som börsen 
som helhet och under den 
efterföljande återhämtning-
en har de behållit sitt för-
språng. 

I en jämförelse ett år till-
baka i tiden, alltså före pan-
deminedgången i mars, har 
Stockholmsbörsen enligt 
index OMXSPI inte bara 
återhämtat sig utan även 
gått upp med 14 procent.

Ökat 60 procent
Men ännu bättre har det 
gått för skogsaktierna, 
framför allt SCA där kursen 
ökat med cirka 60 procent 
det senaste året. Inte långt 
efter ligger Holmen och Bil-
lerud Korsnäs med upp-
gångar på uppåt 50 procent. 
Stora Enso och sågverksfö-
retaget Bergs Timber har 
haft en blygsammare ut-
veckling men har ändå gått 
dubbelt så bra som index. 

Avviker från trenden gör 
Rottneros där aktien i stället 
gått ned med drygt 20 pro-
cent. Byggvaruhandelsked-
jan Byggmax ger i sin tur syn 
för sägen att coronapande-
min satt fart på gör-det-
själv-marknaden och dess 
aktiekurs har ökat med hela 
90 procent det senaste året.

Ulf Aronsson

Skogen 
stark på 
börsen

Regeringen tar bort stöd-
taket som bland annat påver-
kar fårägare som söker  
ersättning för rovdjursavvi-
sande stängsel. Nu ska läns-
styrelsen kunna stå för 100 
procent av kostnaderna, 
meddelar regeringen.

ROVDJUR. På torsdagen medde-
lade landsbygdsminister Jennie 
Nilsson (S) att staten ska betala 
mer av de kostnader som freda-
de rovdjur orsakar djurägare.

Det så kallades stödtaket för bi-
drag till skadeförebyggande åt-
gärder tas bort. Det gäller också 
vid indirekta kostnader som fre-
dat vilt, som varg och lo, orsakar 

– till exempel veterinärbesök ef-
ter rovdjursangrepp. Den 1 mars 
träder de nya reglerna i kraft. 

Viktigt beslut
”Det här är ett viktigt beslut för 
människor och företag som har 
tamboskap och husdjur som be-
höver skyddas från rovdjur och 
jag är nöjd med att de ekonomis-
ka förutsättningarna för att leva 
nära rovdjuren nu stärks”, säger 
landsbygdsminister Jennie Nils-
son i ett pressmeddelande. 

Djurägare ska alltså kunna få 
heltäckande ekonomiskt bidrag 
för att sätta upp rovdjursavvisan-
de stängsel eller ersättning för ve-
terinärkostnader efter angrepp. 

– Vi välkomnar det här beske-

det. Det är naturligtvis positivt 
att man har lyssnat och vi har ar-
betat för det här i flera år. Men 
det är ett litet steg, det behövs 
mycket mer. Många har väldigt 
lågt förtroende för rovdjurspoli-
tiken, säger Ulf Ekholm, Rov-
djursansvarig på Svenska Får-
avelsförbundet, till ATL.

Skador på tamboskap och 

husdjur är ett av de vanligaste 
skälen till att det blir konflikter 
mellan stora rovdjur och män-
niskor, skriver regeringen i sitt 
pressmeddelande.

Nu tak på 80 procent
I nuvarande bestämmelser i Vilt-
skadeförordningen finns ett stöd-
tak på 80 procent. Det innebär att 
djurägaren till exempel måste be-
tala minst 20 procent av material-
kostnaderna för rovdjursavvisan-
de stängsel ur egen ficka. 

När taket försvinner, vilket har 
krävt ett godkännande från EU-
kommissionen, kan länsstyrelser-
na ta hela materialkostnaden. 

Cecilia Persson
010-184 42 16 cecilia.persson@atl.nu

Staten ska ta mer av kostnaderna för rovdjur 

Lastbil från 
Tesla kan börja 
säljas i år
ENTREPRENAD. Tesla räk-
nar med att börja sälja sin 
helt eldrivna lastbil Tesla Se-
mi i år. Det enda hindret som 
i dagsläget finns för produk-
tion av fordonet är brist på 
battericeller, enligt Teslas VD 
Elon Musk som uppger att 
allt ingenjörsarbete är färdigt 
vad gäller lastbilen.

”Huvudorsaker till att vi 
inte har gått fram med nya 
produkter – som till exempel 
Tesla Semi – är att vi helt en-
kelt inte har tillräckligt med 
celler för det”, sade han på en 
konferens i förra veckan.

Bolaget räknar med att 
ha tillräckliga cellvolymer 
för att möta behovet när 
produktionen av Teslas nya 
battericell 4680 inleds. 

Nyhetsbyrån Direkt 

Ulf Ekholm Jennie  
Nilsson (S)

 FAKTA   Åtgärder för minskad sårbarhet
●●Livsmedelsförsörjningen behöver fungera i hela Sverige
●●Alla led i livsmedelskedjan är betydelsefulla
●●Sårbarhet på grund av elbrist bör uppmärksammas
●●Trygga tillgången till fossilfria drivmedel
●●Säkra vattentillgången i framför allt sydöstra Sverige
●●Stort underhållsbehov i fråga om dränering
●●Lantbrukare måste våga satsa på sitt lantbruk
●●Lantbruksyrket behöver bli mer attraktivt
●●Långsiktiga spelregler för lantbrukarna
●● Innovationer och ny teknik kan vara en del av lösningen
●●Kan den svenska marknadsandelen för grönsaker öka?

Lantbruket sårbart
på flera punkter

RAPPORT FRÅN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET:

Mikael Gianuzzi
010-184 40 97  red@atl.nu

Betty  
Malmberg (M)
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Norra Skog ritar  
om spelplanen
Att kommunicera en strategi 
som mognat under flera år är 
inte det lättaste mitt under 
pågående pandemi. Om det 
och om tankarna bakom för-
säljning av skog och köp av 
massaindustri berättar Pär 
Lärkeryd, Norra Skogs VD.

SKOGSINDUSTRI. Pär Lärkeryd, 
VD på Norra Skog, har ett väl
digt klart svar på den näst sista 
frågan under intervjun: 

Vad har varit jobbigast under 
den första tiden sedan fusionen 
mellan Norra Skogsägarna och 
Norrskog?

– Pandemin, den lägger ett 
lock på allt. Jag är en social per
son som gillar det personliga 
mötet, det ger en extra dimensi
on. Nu blir det mycket arbete 
framför skärm vilket gör att 
bandbredden minskar och den 
är viktig i ett fusionsarbete. Ef
ter sammanslagningen har vi 
27 000 medlemmar och det är 
inte lätt att förklara tankarna 
bakom strategin för alla när man 
ska berätta genom ett sugrör, sä
ger han.

Fusionen gjordes formellt den 
15 maj i fjol men hade föregåtts 
av en långsiktig process sedan 
2018. Och det handlar inte bara 
om att smälta ihop två organisa
tionsstrukturer.

– Målet är att skapa en helt ny 
industriell struktur som fören
ingarna var för sig inte kunnat 
skapa. Det ska dubblera den re
sultatmässiga effekten men slår 
igenom först om tre till fyra år.

Fusionen ska öka vinsten
Historiskt har föreningarna var 
för sig haft en sammanlagd 
vinstpotential på cirka 100 mil
joner kronor per år. Tanken är 
att fusionen ska öka det med yt
terligare 100 miljoner kronor. 
För att nå det har föreningens 
trämekaniska industri organise
rats om. Sågen i Östavall har 

 FAKTA  Pär Lärkeryd 
Aktuell: VD för skogsägarför-
eningen Norra Skog.
Ålder: 58.
Bostadsort: Umeå.
Bakgrund: Maskiningenjör, 
teknisk chef Komatsu Fo-
rest, VD Indexator, VD Norra 
Skogsägarna
Skogsinnehav: 147 hektar, 
av vilka 100 hektar produktiv 
skogsmark.
Norra Skog 
Skogsägarförening bildad i 
maj 2020 genom en fusion 
mellan Norra Skogsägarna 
och Norrskog
Verksamhetsområde: Från 
Norrbotten till Medelpad och 
Jämtland.
Antal medlemmar: Cirka 
27 000.
Ansluten medlemsareal: 
 Cirka 2,1 miljon hektar.
Virkesfångst: Cirka 4 miljo-
ner kubikmeter per år.
Omsättning: Drygt 4 miljar-
der kronor per år.
Antal anställda: 630 perso-
ner, varav hälften i industrin.
Industriproduktion:   
800 000 kubikmeter trävaror 
och 60 000 svarvade trästol-
par per år.

”Målet är att skapa en helt ny industriell struktur som ska 
 dubblera den resultatmässiga effekten", säger Pär Lärkeryd.

FOTO: NORRA SKOG/MIKAEL LUNDGREN

lagts ned och genom att såga 
samma volym på tre sågverk 
som tidigare på fyra har produk
tionskostnaden sänkts. För de 
välinvesterade sågverken i Kåge 
och Sävar har föreningen sökt 
tillstånd att öka produktionen 
från 300 000 kubikmeter till 
500 000 på vardera sågverket, 
vidareförädlingen i Sävar av
vecklas och i stället satsar fören
ingen på ökad förädling i Ham
merdal, Hissmofors och Kåge.

Men den största förändringen 
är att Norra Skog genom att säl
ja sitt skogsinnehav på 40 000 
hektar fick kapital att köpa in sig 
med 30 procent i Metsäs massa
fabrik i Husum.

– Vi studerade lönsamheten i 
trämekanisk industri kontra 

cellulosaindustrin de senaste 
10–15 åren. Cellulosaindustrin 
stod för 80 procent av vinsterna 
och den trämekaniska industrin 
för 20. Vi vill klösa åt oss mer av 
cellulosaindustrins lönsamhet, 
men hur?

Enkelt val av partner
Första tanken var att bygga ett 
eget bruk. Men ett besök på 
Metsäs bruk i Äänekoski gav 
and ra tankar.

– Det rör sig om en investe
ring på tiotals miljarder, dessut
om är det tidskrävande och osä
kert med alla tillstånd. Vi tittade 
också bakåt och funderade på 
vad NCB gjorde fel. De trodde 
att de kunde köra cellulosaindu
stri själva men hade inte de kun
skaperna. Det har inte vi heller, 
därför är det bättre att vi köper 
in oss i en befintlig verksamhet.

I en genomgång av tänkbara 
samarbetspartner pekade allt på 
Husum.

– Det är det näst största bru
ket i Norrland och har hög lön
samhet. Dessutom ägs det av en 
skogsägarförening som har 
samma syn som vi på virkes
marknad med mera. Det var ett 
enkelt val.

En stor del av Husums råvara 
har tidigare importerats från 
Baltikum och bruket har ingen 
större egen inköpsorganisation. 
Dessutom står det inför en 
 större reinvestering när de två 
centrala delarna i bruket, soda

panna och fiberlinje, ska bytas 
ut samtidigt som Metsä Board 
överväger att öka kapaciteten  
i den intilliggande kartongfabri
ken med 200 000 ton per år.

Hög leveranskapacitet
Norra Skog har också en mät
station vid virkesterminalen i 
Haparanda.

– Det gör att vi nu har hög le
veranskapacitet med tåg till Fin
land och har redan börjat levere
ra till Stora Enso och Metsä.

– Borträknat SCA står Norra 
Skog för 30 procent av fibervo
lymen i norra Sverige. Vi vill ha 
mer betalt för massaveden och 
anser att den är undervärderad. 

– Tidigare har skogsägarför
eningarna saknat muskler i för
handlingarna. Nu kan Norra 
Skog skicka mycket virke till 
Husum, där vi själva får del av 
vinsterna, eller till Finland så 
övriga köpare behöver borsta 
upp sig, säger Per Lärkeryd.

Och vad är du mest nöjd 

med under det gångna året?

– Att vi lyckades tajma försälj
ningen av skogen med investe
ringen i Husum och hålla locket 
på. Metsä Board är börsnoterat 
så för den delen var det sekre
tess. Samtidigt hade det väckt 
mycket frågor om vi sålt skogen 
utan att kunna visa hur vi skulle 
använda pengarna.

Ulf Aronsson
010-184 45 34 ulf.aronsson@atl.nu

Pär Lärkeryd om försäljningen av skogen: "Genom att sälja den  
i bolagsform blev den mycket mer värd och en försäljning till med-
lemmarna hade aldrig gått att få rättvis." FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Anrik 
korvfabrik  
läggs ned
Ingen köpare tar över 
konkursade Melkers 
Charks fabrik i Falun. 

EKONOMI. I januari stod det 
klart att det anrika korvföre
taget Melkers Chark, med 
säte i Falun, gått i konkurs. 

Då började ett intensivt 
arbete med att parallellt med 
produktionen hitta köpare 
som ville ta över fabriken 
och fortsätta med produk
tion. 

Men den målsättningen 
infriades inte. Förra veckan 
fick konkursförvaltaren 
Markus Lundell, advokat 

vid Advo
katfirman 
Glimstedt, 
och led
ningen in
formera 
företagets 
anställda 
om att fa
briken 
läggs ner.

Driften är fortfarande  
i gång men den 11 februari, 
en månad efter beskedet, får 
de drygt 30 anställda arbeta 
sin sista dag innan de blir 
arbetsbefriade. 

Verksamheten avvecklas 
successivt genom att tömma 
varulagret och sedan sälja 
tillgångar, maskinpark och 
inventarier separat. Den 
största ekonomiska till
gången är fastigheten som 
beskrivs vara i bra skick. 

Vad säger Melkers ägare 

om att ingen tar över 

 fabriken? 

– Det är tråkigt för dem så 
klart men de har insett att 
det inte bar sig. 

Började på 1800-talet
Melkers Chark har varit ett 
familjeföretag i fem genera
tioner och började göra vad 
som kallas falukorv i dag re
dan på 1800talet. 

Melkers Chark ägde även 
varumärket Sörensens fågel
chark och köpte in sin svens
ka köttråvara från flera olika 
leverantörer men använde 
också utländskt kött.

Varumärkena Norrmalms 
och det varumärkesskydda
de ordet Fäbod finns som 
tillgångar i bolaget. För dem 
finns intresse. 

– De varumärken som 
bolaget har är anrika och 
inarbetade och tillgångar 
som genom andra aktörer 
kan komma att leva vidare, 
säger Marcus Lundell. 

Aktiebolaget Melkers 
Chark grundades 1936. 
Koncernen omsatte 60 mil
joner i det senaste bokslutet 
(2019) och redovisade en 
förlust på nästan 13 miljo
ner kronor.

Cecilia Persson
010-184 42 16 cecilia.persson@atl.nu

Markus  
Lundell
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Den självkörande skotaren ska följa ett GPS-spår men kan också göra avvikelser.      FOTO: DAVID LARSSON

Två kameror på hyttaket läser 
av terrängen.

JÄLLA.
Det är tomt på förarplatsen 
när skotaren letar sig fram  
i terrängen. En stereokamera 
avgör var den ska köra.

SKOGSTEKNIK. Skogforsk har 
under de senaste åren utvecklat 
tekniken för att få en maskin att 
kunna köra själv och att kunna 
styras från distans. I projektet 
ingick dessutom att hitta lös
ningar för säkerheten för perso
ner i närheten av maskinen.

– Vi har visat att det går att 
terrängnavigera, att det går att 
detektera personer runt maski
nen med väldigt hög noggrann
het och vi har visat att det är näs
tan lika effektivt att köra på dis
tans som att sitta i maskinen.

Utrett lagar och regler
Det säger Olle Gelin, projekt
ledare på Skogforsk, när den 
självkörande maskinen visas 
upp vid Jälla utanför Uppsala 
som en avslutning på projektet.

Förutom de rent praktiska 

frågorna har man också utrett 
vilka lagar och regler som gäller 
för en maskin utan en förare  
i hytten.

– Det finns möjlighet med 
fjärrstyrda och autonoma ma
skiner med lite små justeringar. 
Men automationsproblematiken 
har funnits länge. Man stiftade 
tidigt lagar om att en kusk inte 
får låta hästen köra själv utan att 
det är kusken som är ansvarig.

Även om projektet nu är avslu
tat menar Olle Gelin att man nu 
bara har öppnat frågelådan.

– Vi har tagit så mycket känd 
teknik som möjligt och applice
rat det på skoglig miljö. Nu åter
står många skogsspecifika frå

gor, till exempel hur vi får en 
tillräckligt hög säkerhet, anslut
ning mellan maskin och kontor 
och även acceptans i samhället.

Skogforsk har nu forsknings
pengar till ett projekt om fjärr
styrning och de hoppas också 
kunna testa tekniken på exem
pelvis en markberedare.

Och intresset hos maskintill
verkarna är stort, menar Olle 
Gelin.

– De vill se en ökad produkti
vitet så klart men också en möj
lighet att kunna rekrytera per
sonal ur en bredare bas. Och det 
är även ett stort intresse hos en
treprenörer som också ser möj
ligheten att rekrytera personal 
ur en helt annan målgrupp.

Flera utmaningar finns
Gustav Sten, doktorand på KTH, 
har varit med i fjärrstyrnings
projektet och framför allt jobbat 
med att få maskinen att köra själv.

– Nu har vi en stereokamera 
längst fram på maskinen. Bil
derna från den används för att 

uppskatta terrängen.
Strategin är att följa ett GPS

spår så nära som möjligt men 
maskinen ska kunna avvika och 
göra anpassningar lokalt.

– Pusselbitarna finns, det 
handlar om att få ihop dem på ett 
bra sätt. Det svåraste som är kvar 
är hur maskinen uppfattar sin 
omgivning. Den ska kunna se 
skillnad på olika sorters hinder 
och ta olika beslut utifrån det.

Att läsa av olika typer av mark 
är också en utmaning.

Ett möjligt framtida scenario 
är att en distansoperatör sköter 
flera maskiner samtidigt.

– När maskinerna går på ett 
huvudspår kan man låta dem gå 
autonomt och så kan operatören 
ta över om det blir några pro
blem eller vid lastning, säger 
Gustav Sten.

Förarstöd behövs
Även om det dröjer innan vi får 
se förarlösa maskiner i skogen 
så är förarstöd en viktig pussel
bit på vägen. Olle Gelin ser hur 

det skulle kunna användas i en 
skördare.

– Ett svårt jobb när man kom
mer till en ny plats är var man 
ska lägga upp skördarslagen. 
Om man kan automatisera det 
med hjälp av satellitdata och la
serskanning så kan föraren i 
hög re grad koncentrera sig på 
vilka träd som ska tas ned. Ter
rängplaneringen är redan gjord 
med en dator.

Och utan något förarstöd alls 
är det inte någon större poäng 
med distanskörning, menar Olle 
Gelin.

– Det behövs lite hjälp på tra
ven för att sitta på distans.

David Larsson
010-184 42 32 david.larsson@atl.nu

Skotaren kan både gå själv och 
köras på distans, här i en tek-
nikbod ett hundratal meter från 
maskinen.

En kamera under kranen ger 
bra sikt för distanslastning.

REDAKTÖR: 
FREDRIK 
STORK 
010-184 42 70
teknik@atl.nu

 ATL TV  
● Flera 
 utmaningar 
med förarlös 
maskin 

www.ATL.nu/atltv

Målgång för projekt med 
självkörande skotare

Olle  
Gelin

Gustav 
Sten

Dansk blastkross belönas
MASKINER. Potatisblastkrossen Crown Crusher belönas med 
tre stjärnor av Agromekjuryn. Redskapet, som monteras på 
det mekaniska ogräsredskapet Opti Weeder, täcker sedan 
 potatisplantan med jord för att minska risken för att knölarna 
blir gröna.                         ATL  
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Vill du få bonus?
Teckna poolavtal nu!

 

Poolavtal är ett effektivt sätt att  
sprida riskerna i din spannmålsaffär, 
även för dig som är aktiv och själv 
prissäkrar stora delar av din skörd. 
Poolavtal kan tecknas fram till 1 juni. 
Väljer du att teckna ditt poolavtal  
senast 31 mars erhåller du en bonus 
på 30 kronor per ton. Prata med din 
säljare eller ring kundtjänst! 

Glöm inte att samtidigt teckna torkavtal
Avtalet kan tecknas fram till 
1 juni och innebär en fast 
torkningskostnad på 105 kr/ton.

Tecknas på LM2 
Kundtjänst: 0771-111 222 

Ett nytt vargrevir har 
bildats i nordvästra  
delen av Jönköpings län 
och anslutande del av 
Västra Götalands län.
ROVDJUR. Vargparet i det 
nybildade så kallade Bräng-
enreviret har vandrat ner 
från ett revir i Örebro. De är 
genetiskt värdefulla vargar, 
avkommor till en finsk-rysk 
varg som vandrat in i Sveri-
ge. 

Det är det första bekräfta-
de reviret som berör Jönkö-
pings län, meddelar länssty-
relsen.

Flera djur
Vargarna har kunnat spåras 
i gränstrakterna mellan Ul-
ricehamns, Mullsjö och väs-
tra Jönköpings kommuner. 

Förra året rörde sig flera 
vargar i södra Sverige, även 
i län som saknat etablerade 
revir. 

Länsstyrelserna i Västra 
Götaland och Jönköping 
ska förvalta reviret tillsam-
mans och följa upp om det 
föds valpar i reviret i vår. 

Cecilia Persson
010-184 42 16 cecilia.persson@atl.nu

Vargpar  
i nytt revir  
i Götaland

Rekordpris för Volvo BM
602 000 kronor blev slut
priset på en unik Volvo BM  
i mycket gott skick. Traktorn 
landade till slut hos en köpa
re i Danmark efter en inten
siv budgivning mot en svensk 
spekulant.

TRAKTORER. Volvo BMs topp-
modell 814 gick under klubban 
för över 600 000 kronor. 

Så vitt ATL känner till är det-
ta det högsta pris som någonsin 
har inbringats för en Volvo-
traktor.

De tidigare rekorden ligger på 
565 000 kronor för en Volvo BM 
T 814 och 505 000 kronor för en 
BM 810c. 

Dansk köpare
Rekordtraktorn är byggd 1977, 
har chassinummer 9220 och har 
bara gått 4 249,3 timmar. Köpa-
ren är dansk men vem köparen 
är vill auktionsförrättaren 
Klaravik inte avslöja.

– För mig är det galet högt 
men det räcker att det är två som 
vill ha den så kan det skena i väg 
så här. Jag har bara sett bilderna 
och klippet men den är absolut i 
mycket bra skick, kommenterar 
teknikjournalisten och traktor-
kännaren Kenneth Fransson.

– Att just danskar och hollän-

dare gillar Volvo har bland an-
nat sin koppling till bilmärket. 
Många tycker helt enkelt att det 
är magiskt att det finns en bil 
som heter Volvo och att det har 
funnits en sådan här häftig Vol-
votraktor. Men det finns också 
mycket nostalgi kopplat till mär-
ket även i dessa länder, fortsätter 
Kenneth Fransson.

Att det är just 814 som väcker 

så stort intresse är heller inte 
konstigt. 

– 814 är en traktor som var 
stortraktorn under så lång tid. 
Den blev en legend redan på 
1970-talet. Många av dem gick 
också på proffsjordbruk under 
riktigt lång tid, säger Kenneth 
Fransson.

Enligt Klaravik är detta en 
försäljning som sticker ut.

– Med bara en timme kvar låg 
högsta budet på 300 000 kronor, 
säger David Kvicklund, kommu-
nikatör på Klaravik

Ingen privatperson
Han konstaterar att många Vol-
votraktorer hamnar utomlands.

– Köparen kan jag inte berätta 
något om än men det är ingen ny 
budgivare hos oss utan en som 
har varit aktiv tidigare.

Däremot kan han avslöja att 
köparen är ett företag och inte 
en privatperson. Vad det betyder 
kan vi än så länge bara spekulera 
kring, enligt Kenneth Fransson.

– Att köparen är ett danskt  
företag kan tyda på att man vill 
ha den som reklampelare. Men 
jag har också varit med om att  
tidigare Volvohandlare har köpt 
tillbaka gamla Volvotraktorer 
på äldre dar.

Totalt lades 73 bud av totalt 22 
budgivare vid auktionen, enligt 
Klaravik.

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

Så här ser den ut, rekordtraktorn. FOTO: KLARAVIK 

 ATL TV  
● Unik Volvo 
BM satte  
rekord.
www.ATL.nu/

atltv
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Turerna bakom den brinnande 
soptippen på Kagghamra 
 Säteris mark är många och 
långa. Återvinningsbolaget är 
försatt i konkurs och dess 
ägare misstänkt för grova 
miljöbrott. Botkyrka kommun 
hänvisar till Miljöbalken och 
menar att konkursen innebär 
att mark ägaren blir ansvarig.

MILJÖ. Fram till i augusti förra 
året bedrev ett återvinningsbo-

lag avfallsupplaget vid Kagg-
hamra hamn men när företagets 
VD misstänktes och häktades för 
grovt miljöbrott i september gick 
bolaget kort därefter i konkurs. 
Vd-n släpptes senare ur häktet 
men är fortsatt misstänkt för 
grovt miljöbrott på olika platser i 
Sverige mellan 2015 och 2020. 

Kommunen godkände
ATL har sökt VD-n för en kom-
mentar men utan resultat. I ett ut-
talande till Dagens Nyheter häv-
dar bolagets VD sin oskuld, att alla 

regler, tillstånd och lagar följts och 
att hen inte har något med brän-
derna i avfallshögarna att  göra.  

2007 godkände Botkyrka 
kommun att återvinningsbola-
get lagrade avfall på platsen i 
Kagghamra hamn, som ägs av 
Kagghamra Säteri, under förut-
sättning att volymen avfall inte 
översteg 10 000 ton.

Hittade kemikaliedunkar
2015 ville man utöka lagringen 
av avfall på platsen till 30 000 
ton men när länsstyrelsen in-

spekterade avfallshögen hittades 
bland annat kemikaliedunkar 
med oklart innehåll. Den beslu-
tade att ingen avfallshantering 
eller mellanlagring var tillåten 
på platsen och därefter fastställ-
des beslutet i Mark- och miljö-
domstolen i Nacka tingsrätt 
2016. Då menade kommunen att 
avfallshögen skulle forslas bort 
men i stället har den växt och i 
dag bedömer brandförsvaret att 
det rör sig om cirka 100 000 ton 
avfall – 90 000 ton mer än den 
godkända mängden.

Från Botkyrka kommuns sida 
hänvisar man till Miljöbalken, 
kapitel 10, på frågor om vem 
som bär ansvaret för att sanera 
marken och ta hand om miljö-
gifter. Kommunen skriver att 
ansvaret nu ligger hos markäga-
ren och att det är ”polluter pay”-
principen som gäller.

– Den som förorenar ska ombe-
sörja att undanröja den förorening 
som uppstått till följd av verksam-
heten. En ansvarsutredning kom-
mer att ligga till grund för det, 
uppger Carina Molin, kommu-

Sopberget skulle forslas bort – växte     i stället tiofaldigt

Om vinden kommer från  öster 
möts Anders Fredin av ett 
tjockt röktäcke när han öpp-
nar sin ytterdörr på Kagg-
hamra Säteri. Ungefär en och 
en halv kilometer därifrån, på 
hans mark, har en soptipp 
brunnit sedan innan jul. 

MILJÖ. – Just nu är röken det 
riktigt stora problemet. Situatio-
nen är helt förfärlig för alla oss 
som bor runtomkring, det finns 
flera häst- och djurgårdar. Alla 
drabbas, säger Anders Fredin. 

Sedan branden bröt ut dagen 
innan julafton lever Anders Fre-
din under hård press. Det är han 

som äger den hektar mark som 
nu är ett brinnande avfallsupp-
lag. Brandkåren är på plats, om-
givningen vill ha svar och han 
själv behöver reda ut den juridis-
ka situationen. För vem bär an-
svaret när bolaget som ägde 
återvinningsverksamheten gått 
i konkurs?

– Jag menar att ansvaret 
framför allt ligger på utövaren, 
säger Anders Fredin men är 
medveten om att det i Miljöbal-
ken, kapitel 10, står att mark-
ägaren övertar ansvaret om det 
bolag som driver verksamheten 
går i konkurs.

– Så verkar det vara. Det är ett 
samhällsproblem egentligen och 

jag tycker att lagstiftningen be-
höver ändras. Det är ju väldigt 
märkvärdigt att ansvaret ham-
nar på markägaren när jag i det 
här fallet blivit utsatt för ett 
skurkstreck. Det har jag svårt att 
förstå, säger Anders Fredin och 
menar att han känner sig makt-
lös som markägare. 

– Vi sa upp vårt kontrakt med 
bolaget men de fortsatte bara att 
köra dit avfall. Mer kunde vi inte 
göra. Det är kommunen som har 
tillsyn och som borde ha agerat. 

Kommunen å sin sida menar 
att markägaren bär ansvaret (se 
artikeln nedan). 

Nu har boende runt Kagg-
hamra levt med brandröken i en 

månad och är trötta på att alla 
inblandade skyller på varandra.

– Självklart har markägaren 
ett ansvar men kommunen har 
också ett mycket stort ansvar, 
säger René Flück som driver Sö-
dertörns ryttarförening, ett stall 
med 70 hästar som ligger 500 till 
800 meter från den brinnande 
tippen. 

Svårt att andas
När det blåser nordliga vindar 
är röken som värst och då kan 
René Flück knappt andas. Han 
berättar om hur både han och 
hästarna hostar och hur det svi-
der i hans hals. 

– Allt och alla blir lidande. 

Man riktigt känner hur giftig 
röken är, den är inte alls som när 
man eldar med ved.

Förordningar kan ändras  
Som en direkt följd av den upp-
märksammade branden i Kagg-
hamra vill regeringen ändra  
i flera förordningar för att kom-
ma åt fusk och kriminalitet  
i branschen. Bland annat föreslås 
att kommuner ska kunna begära 
pengar i pant för uppstädning 
och att de ska kunna ställa hår-
dare krav på hur snabbt bolag 
ska återvinna. Regeringen vill 
även att det ska bli förbjudet att 
flytta avfall mellan kommuner.

Både ridskoleverksamheten 

Markägaren Anders Fredin har precis varit 
ute med brandkåren och inspekterat elden. 
”Just nu ska de lägga sand över den brin-
nande högen i ett försök att kväva elden. 
Först ska de bygga upp tryckbankar för att 
förhindra skred”, säger Anders Fredin som 
inte tror att branden kommer gå att släcka.

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD/DN/TT

”Jag har blivit utsatt  
för ett skurkstreck”

Enligt Naturvårdsverket är de 
långsiktiga miljöeffekterna av 
branden uppenbara eftersom 
avfallsbränder innebär att mil-
jöfarliga och långlivade dioxiner 
hamnar i naturens näringskedja.

SOPBRAND DRABBAR MARKÄGAREN: 

 FAKTA   
Kagghamra Säteri

●● Anders Fredin tog över sä-
teriet från sina föräldrar 
och syskon 1977. Nu arren-
derar sonen gården, som 
har 15 nötdjur, hereford.
●● Säteriet har 100 hektar 
egen jordbruksmark.
●● 290 hektar skog.
●● Uthyrning av boningshus. 
●● Hamnverksamhet vid 
Kaggfjärden.
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Sopberget skulle forslas bort – växte     i stället tiofaldigt
nens samhällsbyggnadsdirektör.

Vad säger ni till boende  

i kommunen om det blir så 

att kommunen tvingas 

 betala saneringsnotan?

– Kommunens inriktning är att 
det i första hand är verksamhets
utövaren och i andra hand mark
ägaren som ska ansvara för att un
danröja de föroreningar som 
verksamheten orsakat, uppger 
Carina Molin och hänvisar åter
igen till Miljöbalken, kapitel 10.

Kristin Karlsson 
 010-184 40 97 red@atl.nu

”Det är som en kolmila. Branden går inte att släcka som den är, 
kanske om man gräver ut den, bit för bit, och sedan släcker med 
vatten”, säger markägaren Anders Fredin. 

FOTO: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN/SVD/TT

Utöver Réne Flücks stallverksamhet finns också en stor oro för de långsiktiga effekterna på miljön. 
”Det som nu finns i luften kommer ju att ramla ner på grödor och betesvallar. Därifrån tar det sig 
ner i grundvattnet och vi vet inte vilka gifter som samlas där.”

FOTO: JERKER IVARSSON/AFTONBLADET/TT

 FAKTA  Södertörns 
 ryttarcenter

●●René Flück har ägt gården 
Söderängstorp sedan 1974.
●●Efter tretton år utan rid-
skola startades verksam-
heten igen i höstas. 
●●40 egna hästar och rid-
skolehästar.
●●30 inackorderade hästar.

 FAKTA  Dioxiner och 
 betande djur
Enligt Naturvårdsverket är de 
långsiktiga miljöeffekterna av 
branden uppenbara eftersom 
avfallsbränder innebär att 
miljöfarliga och långlivade di-
oxiner hamnar i naturen och 
dess  näringskedja.
På sikt leder därför utsläpp 
av dioxiner till ohälsa för bå-
de människor och djur. Dioxi-
nerna stör nervsystemen hos 
människor, med effekter som 
till exempel cancer. I miljön har 
dioxiner en negativ inverkan 
på djurens reproduktionsför-
måga. Betande djur kan få i sig 
dioxiner när de äter förorenat 
gräs och dioxinerna kan även 
påträffas i kornas mjölk efter-
som de är fettlösliga. 
Hostan och irritationen som 
uppstår när både männi-
skor och djur andas in brand-
röken är en akut effekt som 
Naturvårdsverket inte bedö-
mer som jätteallvarlig, även 
om det självklart är bättre 
att undvika brandröken om 
det går. 

KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET

och uthyrningen av stallplatser 
drabbas och utöver det oroar sig 
René Flück även för de långsik
tiga miljöeffekterna.

Det gör också Anders Fredin 
som inte mår bra när han tänker 
på de långlivade och miljöfarliga 
ämnen som elden sprider. Han 
har precis varit ute med brand
kåren, som uppskattar att det 
kommer att ta minst åtta veckor 
att släcka branden. Själv tror in
te Anders Fredin att branden nå
gonsin kan släckas.

– Det är givetvis ett jättepro
blem om vi får till exempel diox
iner i marken. Allt känns skrutt. 
Förfärligt. 

Ångrar du att du skrev av-

tal om sophantering på din 

mark?

– Med facit i hand skulle vi ju 
inte ha tagit oss an den här typen 
av verksamhet. 

Samtidigt menar Anders  Fredin 
att det finns ett behov av att sorte
ra sopor från byggen i Stockholm 
och att markuthyrning är en vik
tig del av hans verksamhet. 

– Vi driver hamnen här i Kagg
hamra och från den har skeppats 
alltifrån grus, salt och torv till 
bulkgods och kopplat till det har 
vi haft upplag av olika slag sedan 
1970talet. 

Kristin Karlsson 
010-184 40 97 red@atl.nu 

 FAKTA  Branden
●●Soptippen i Kagghamra bör-
jade brinna redan i novem-
ber förra året men släcktes 
och började brinna igen den 
23 december. Soptippen om-
fattar 1 hektar och brandför-
svaret uppskattar att det rör 
sig om 100 000 ton avfall, vil-
ket är 90 000 ton mer än vad 
platsen är godkänd för. 2016 
slog mark- och miljödomsto-
len fast länsstyrelsens beslut 
om att soptippen skulle bort 
men den växte. 

●● Just nu pågår släcknings-
arbete, som brandförsva-
ret beräknar kommer att ta 
minst åtta veckor.

●● Vecka tre började kommu-
nen mäta luften för att se 
hur skadlig brandröken är 
och meddelar inga resultat 
bara att: ”Resultaten från 
mätningarna behöver för-
ankras hos miljömedicin ef-
tersom det inte finns några 
riktlinjer för brandrök för av-
fallsanläggningar i Sverige.”

Pandemin satte 
spår hos Stora Enso
Minskad omsättning gav 
 lägre resultat för Stora 
 Enso.

SKOGSINDUSTRI. Stora Ensos 
omsättning föll under 2020 
med 15 procent till 8,5 miljar
der euro. Rörelseresultatet föll 
med 29 procent till 922 miljo
ner euro, vilket gav en rörelse
marginal på 11 procent. Det 
operativa rörelseresultatet föll 
med 35 procent till 650 miljo
ner euro.

För 2021 tror Stora Enso på 
ett bättre operativt rörelse
resultat men flaggar samtidigt 
för att osäkerheten kvarstår i 
den globala ekonomin på 
grund av den pågående pande
min. Under förutsättning att 
vaccinationsprogrammen 
fortskrider som planerat och 
att virusspridningen hejdas 

förväntas ekonomin återhäm
ta sig men till dess fortsätter 
efterfrågan på Stora Ensos 
produkter att vara varierande, 
skriver företaget i ett press
meddelande.

Samtidigt meddelar Stora En
so att de lägger ned Virdia, USA. 
Virdia förvärvades 2014 och 
konverterar biomassa från 
sockerrör till högraffinerat 
socker. Verksamhetens bägge 
anläggningar, ett forsknings
center i Virginia och en demo
anläggning i Louisiana, kom
mer nu att stängas vilket berör 
65 anställda och 18  entreprenörer.

Bakom nedläggningen av 
Virdia ligger Stora Ensos stra
tegiska beslut inom forskning 
och utveckling att skapa fram
tida tillväxt och värde genom 
skogsbaserade material. 

Ulf Aronsson

Skogsbolaget SCAs rörelse
resultat blev 1 451 miljoner 
kronor för det fjärde kvar
talet 2020. Analytikerna 
hade räknat med ett resul
tat på 1 134 miljoner kronor.

SKOGSINDUSTRI. Ebitdamar
ginalen uppgick till 31,5 pro
cent och ebitdaresultatet ex
klusive jämförelsestörande 
poster blev 1  377 miljoner 
kronor och den justerade ebit
damarginalen landade på 

30,0 procent. Väntat var 1 134 
miljoner kronor respektive 
25,1 procent.

Engångsposterna uppgick 
till +73 miljoner kronor på ebit
danivå och till +97 miljoner 
kronor på rörelseresultatsnivå. 
Analytikerna hade inte räknat 
med några engångsposter.

Försäljningen uppgick till 
4 592 miljoner kronor för pe
rioden. 

Utdelningen föreslås bli 2 
kronor per aktie för 2020. 

Nyhetsbyrån Direkt

Bättre än  
väntat för SCA

Förpackningstillverkaren 
Billerud Korsnäs justerade 
rörelseresultat uppgick till 
568 miljoner kronor och 
den justerade ebitdamar
ginalen blev 10 procent för 
det fjärde kvartalet 2020, 
enligt kvartalsrapporten.

SKOGSINDUSTRI. Resultat före 
skatt blev 174 miljoner kronor 
för det fjärde kvartalet. Analy
tikerna hade i genomsnitt räk
nat med ett resultat före skatt 
på 102 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 
5 803 miljoner kronor för pe
rioden. Snittestimatet låg på 
5 833 miljoner kronor.

En utdelning om 4:30 kronor 
per aktie föreslås för 2020. Här 
låg snittestimatet på en utdel
ning om 4:10 kronor per aktie.

I veckan gick Billerud Kors

näs ut med att man miljard
investerar i en ny sodapanna 
vid bruket i Frövi, Lindesberg.

Investeringen i Frövi beräk
nas uppgå till 2,6 miljarder 
kronor och den nya sodapan
nan ska vara i drift i slutet av 
2023, skriver företaget i ett 
pressmeddelande.

Nyhetsbyrån Direkt

Billerud Korsnäs 
miljardinvesterar

Positivt resultat för Billerud 
Korsnäs.
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Det tog över ett halvår 
för Postnord att leverera 
reservdelarna. Men då 
hade Stefan Sjödin sedan 
länge gett upp hoppet 
och beställt nya – med en 
annan distributör. 

DISTRIBUTION. I september 
berättade ATL om Stefan 
Sjödin som fått problem 
med en huvudströmbrytare 
i sin grävmaskin. Det 
norska företag som kunde 
hjälpa honom hade skickat 
en ny i början av juli. För-
sändelsen hade försvunnit 
och Postnord kunde inte 
spåra den.

Kom äntligen fram
Men nu, över ett halvår se-
nare, har paketet kommit 
fram. I slutet av förra veck-
an fick Stefan Sjödin en på-
minnelse om att han hade 
ett paket att hämta ut. Först 
förstod han inte vad det var 
men sedan klarnade det.

– Då tog jag bilen och 
hämtade det, säger Stefan 
Sjödin som inte riktigt lita-
de på att det inte skulle för-
svinna igen om han begärde 
utkörning av paketet.

Grävmaskinen har dock 
varit i gång sedan länge tack 
vare att Stefan Sjödin be-
ställde en ny huvudström-
brytare men levererat av ett 
annat distributionsbolag.

– Då var den här på tre 
dagar.

Ska du skicka tillbaka 

den som kom nu till 

Norge?

– Nej, den får nog ligga på 
lagret.

Tror inte på ersättning
Någon ersättning för stille-
ståndet tror inte Stefan Sjö-
din att han kommer att få.

– Men jag skulle gärna 
vilja veta var paketet fanns 
från det att det skickades 
från Norge den 7 juli till att 
Postnord hittade det i Öre-
bro den 13 januari.

Tror du att du får veta 

var det varit?

– Nej, knappast.
Mikael Marklund

010-184 44 44 mikael.marklund@atl.nu

Paketet 
kom fram 
efter ett 
halvår

Stefan Sjödin lade ner 
många timmar på att spåra 
sitt paket hos Postnord 
innan han gav upp.

FOTO: MIKAEL MARKLUND 

”Många fördelar  
med frontmonterat”
SPETHULT.
Visst går det bra att sätta 
skördaraggregatet i fronten 
på en jordbrukstraktor. Det 
tycker i alla fall Bruno Jo-
hansson som kört med en  
sådan lösning i flera år.
 
MIN MASKIN. En Case 1494, en 
Movikran, ett Tappioaggregat, 
lite material att bygga en vagga 
på och ett par hjälpsamma gran-
nar som kan stötta med intrim-
ningen. Det var vad Bruno Jo-
hansson behövde för att skaffa 
sig den lösning som han ville ha 
för att ta hand om sin 200 hektar 
stora skog i Spethult, några mil 
väster om Tibro i Västra Göta-
land.

– Det är mycket smidigare att 
ha aggregatet i nosen. Dels kom-
mer man åt mycket bättre, dels 
slipper man sitta bakvänd för att 
köra, säger han.

En bättre arbetsställning var 
också huvudorsaken till den an-
norlunda placeringen av aggre-
gatet.

Kört sedan 2011
Han har utan några stora pro-
blem kört med specialbygget se-
dan 2011 i allt utom slutavverk-
ningar, som lejs bort.

Aggregatet är kopplat till en 
egen hydraulpump som sitter på 
kraftuttaget som har en kapaci-
tet på 50 liter/minut och har ett 
tryck på 200 kilo.

– Det räcker bra. Grejerna ska 
ju hålla också.

Kranen går på traktorns hy-
draulsystem och har en räckvidd 
på drygt 5 meter.

– Men den kunde ha fått nå li-
te längre.

Hjälp av grannar
Det är inga problem med sikten 
med ett frontmonterat aggregat, 
tycker Bruno Johansson. Inte 
med stabiliteten heller. Det kan 
bero på att han kör med 350 liter 
vätska i varje bakdäck.

Han har gjort det mesta av 
ombyggnationen själv. Men för 

att få knivarna som kvistar att 
ligga an rätt när tryckkolven 
matar fram trädet krävdes det 
hjälp av två yngre förmågor i 
grannskapet som kör skördare.

– De är bättre på datorer och 
elektronik.

Att kvista brukar gå utan pro-
blem. Men är det en riktigt be-
svärlig gran med många och 
grova grenar kan han bli tvung-
en att gå ut med motorsågen. 
Fast att fälla går bra. Aggregatet 
tar det mesta. Svärdets 25 centi-
meter är en begränsning som 
går att komma förbi genom att ta 
ett omtag och göra ett nytt skär.

– Det är inget som tillverkar-
na rekommenderar, men tar 
man det bara försiktigt så …

Det har tre fasta längdlägen: 
2,5, 3 och 4 meter.

– Jag kör mest 3 meter. Det 
blir lättare att köra ihop då.

Svärdet och kedjan är av sam-
ma typ som sitter på större skör-
dare. Med lite flyt kan han köra 
ett par dagar med en kedja. Men 
den turen har han inte jämt.

– Jag brukar ha tre i reserv 
med mig. Och ibland går de åt. 
Det beror lite på hur mycket sten 
det är.

Men med lite finess bakom 
spakarna går det i regel att und-
vika allt för mycket stenkontakt, 
anser Bruno Johansson.

Ingen har hakat på
Han är en varm anhängare av 
sin lösning. Och det har varit en 
och annan på besök för att stu-
dera honom när han kör. Men 
ingen har hakat på, vad han vet. 

Det kan bero på den enda  
negativa faktorn som Bruno  
Johansson kan komma på:

– Man låser ju en traktor. Det 
är inte enkelt att koppla bort  
aggregatet precis.

Det är dock inget större pro-
blem för honom. Han har en  
annan Case för övriga sysslor 
vilket inte minst innebär att  
köra ut med huggarvagnen.

Mikael Marklund
010-184 44 44 mikael.marklund@atl.nu

Med ett frontmonterat skördaraggregat blir arbetet lättare, menar 
Bruno Johansson. 

Vaggan har Bruno Johansson 
byggt själv.

Kranen manövreras med spa-
karna, aggregatet med boxen.

Tipsa ATL!
Har du en traktor, skogs-

maskin, lastare eller 
någon annan maskin som  
intresserar våra läsare  
– tipsa med ett mejl till 

red@atl.nu.

 FÖR PRENUMERANTER  
● Min  
maskin 
Maskinerna 
med det lilla 
extra.

www.ATL.nu/premium

BRUNO SATTE SKÖRDARAGGREGAT PÅ SIN CASE

Bruno Johansson sköter allt utom slutavverkningar med sitt frontmonterade skördar aggregat.  
 FOTO: MIKAEL MARKLUND
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Demokraternas 
seger ett lyft för 
cannabisodlare
Tillvaron ser ut att ljusna för 
de amerikanska cannabis
bolagen. Sedan Demokraterna 
vann kontroll över senaten 
räknar många inom industrin 
med en snabbare väg till full 
 federal legalisering och med 
fler  företagsaffärer.

POLITIK. Sedan nyår har Global 
Cannabis Stock Index, som föl-
jer USA-noterade cannabisbo-
lag, stigit med 35 procent, rap-
porterar Wall Street Journal.

Det ser särskilt lovande ut för 
stora amerikanska odlare med 
verksamhet i flera delstater. För-
säljningen har under pandemin 
varit stark då många av kunderna 
har varit hänvisade till att vara 
hemma och staten delat ut sti-
mulanscheckar. I november rap-
porterade odlaren Cresco Labs 
sitt tredje kvartal i rad med in-
täktstillväxt på över 40 procent. 

Stor svart marknad
Det finns fortfarande en del att 
hämta i kampen mot den svarta 
marknaden, som enligt SOJE 
Fund under 2020 ännu kontrol-
lerade 78 procent av marknaden.

Förväntningarna på laglig hjälp 
från den nya Bidenadministratio-
nen har redan hjälpt cannabisbo-
lagen att stärka sina finanser. Ett 
resultat av kurslyften sedan nyår 
har varit att cannabisbolagen ba-
ra under årets andra vecka tog in 
500 miljoner dollar – mer än un-
der hela det fjärde kvartalet.

Olika lagförslag
Av de lagförslag som nu förbereds 
ser Safe Banking Act, som skulle 
ge cannabisbolagen tillgång till 
vanliga banktjänster, ut att ha 
bäst chanser att gå igenom på kort 
sikt då detta förslag anses ha bäst 
stöd bland senatens båda partier. 
Förslaget MORE Act, som skulle 
avkriminalisera cannabis helt, 
anses inte ännu ha tillräckligt 
stöd över partigränserna.

Nyhetsbyrån Direkt

Snart lagliga i hela USA.
FOTO: ISTOCK

Hos oss på Lövsta Kött finns för närvarande ingen kö,  
och vi söker fler leverantörer av nöt inom en radie av  
20 mil runt Uppsala!

Välkommen med  
din slaktanmälan
Slaktanmälan: 018-18 16 00
Notering- och kontraktshöjning from v 4.

Vill du veta mer! Ring gärna någon av våra  
inköpare: Helena Sundell 070-590 80 10 eller  
Karolina Persdahl 070-799 63 32

lovstakott.se andersson-tillman.se

MJÖLKPRIS HK SCAN
Syntetiskt pris  

utifrån EEX, kr/kg

RÅOLJA
Brent, senaste 
terminen (USD/fat) 55,883,46 2,18
En vecka  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0,00 %
Förändring från årsskiftet �  �  7,9 %

En vecka  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �2,83 %
Förändring från årsskiftet  �10,86 %

En vecka  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 3,58 %
Förändring från årsskiftet �  �  �5,8 %

 Senaste  Förändring   Förändring  Förändring  Förändring  Förändring Förändring 
 notering Vecka Vecka % Årsskiftet Årsskiftet %  1 år 1 år i %

 MARKNADSPRISER

  TERMINSPRISER GRÖDOR
  Vete SRW Chicago mars 2021 2038,69 63,65 3,22 99,02 5,11 79,97 4,08
  Vete SRW Chicago maj 2021 2037,15 60,58 3,07 104,29 5,40 78,43 4,00
  Vete SRW Chicago juli 2021 1977,19 47,07 2,44 78,39 4,13 18,47 0,94
  Kvarnvete Paris mars 2021 2301,78 18,66 0,82 154,74 7,21 359,98 18,54
  Kvarnvete Paris maj 2021 2263,76 31,04 1,39 144,44 6,82 321,96 16,58
  Kvarnvete Paris september 2021 2017,86 52,26 2,66 64,86 3,32 76,06 3,92
  Raps Paris februari 2021 4578,21 173,25 3,93 379,89 9,05 548,31 13,61
  Raps Paris maj 2021 4459,07 147,35 3,42 316,19 7,63 429,17 10,65
  Raps Paris augusti 2021 4073,75 61,91 1,54 117,35 2,97 43,85 1,09
  Havre Chicago mars 2021 2014,68 -9,29 -0,46 34,13 1,72 97,31 5,08
  Havre Chicago maj 2021 1997,39 -10,88 -0,54 40,96 2,09 80,02 4,17
  Havre Chicago juli 2021 1957,04 -15,55 -0,79 43,17 2,26 39,67 2,07
  Majs Chicago mars 2021 1802,52 133,10 7,97 263,20 17,10 317,03 21,34
  Majs Chicago maj 2021 1804,16 125,76 7,49 265,65 17,27 318,67 21,45
  Majs Chicago juli 2021 1767,92 103,39 6,21 236,71 15,46 282,43 19,01
  Sojamjöl Chicago januari 2021 4220,41 -0,00 -0,00 292,88 7,46 987,16 30,53
  Sojamjöl Chicago maj 2021 3976,58 50,81 1,29 90,83 2,34 743,33 22,99
  Sojamjöl Chicago juli 2021 3912,91 52,02 1,35 99,83 2,62 679,66 21,02
  Vitt socker London mars 2021 3669,70 -21,01 -0,57 222,53 6,46 -111,92 -2,96
  Vitt socker London maj 2021 3559,17 -12,99 -0,36 182,43 5,40 -222,45 -5,88
  Vitt socker London augusti 2021 3455,30 -18,21 -0,52 140,81 4,25 -326,32 -8,63

  TERMINSPRISER MEJERI
  Skummjölkspulver termin januari 2021 22949,53 -12,71 -0,06 521,53 2,33 -4565,51 -16,59
  Skummjölkspulver termin februari 2021 24082,50 -59,10 -0,24 1553,70 6,90 -3432,54 -12,48
  Skummjölkspulver termin mars 2021 23829,00 -363,00 -1,50 1249,80 5,54 -3686,04 -13,40
  Smör termin januari 2021 33945,97 379,57 1,13 883,57 2,67 -5368,83 -13,66
  Smör termin februari 2021 35439,30 129,06 0,37 2326,50 7,03 -3875,50 -9,86
  Smör termin mars 2021 35591,40 -232,92 -0,65 684,36 1,96 -3723,40 -9,47
  Vasslepulver termin januari 2021 827,00 -3,00 -0,36 56,00 7,26 -18,00 -2,13
  Vasslepulver termin februari 2021 860,00 0,00 0,00 115,00 15,44 15,00 1,78
  Vasslepulver termin mars 2021 870,00 0,00 0,00 120,00 16,00 25,00 2,96

  SPANNMÅL
  Brödvete Sverigeexport 2213,00 25,00 1,14 182,00 8,96 185,00 9,12
  Kvarnvete tyskt odlarpris 2297,72 13,59 0,60 238,88 11,60 321,70 16,28
  Foderkorn tyskt odlarpris 1973,75 11,68 0,60 209,75 11,89 229,83 13,18

  GRIS
  Slaktgris KLS Ugglarps 18,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 2,25
  Slaktgris HK Scan 16,70 0,00 0,00 -0,25 -1,47 0,60 3,73
  Slaktgris Sverige 19,48 0,00 0,00 -0,07 -0,36 0,89 4,79
  Slaktgris Danmark 14,54 0,00 0,00 0,11 0,76 -6,39 -30,53

  NÖT
  Ungtjur Sverige Genomsnitt 44,45 0,00 0,00 0,30 0,68 3,02 7,29
  Ungtjur Danmark Genomsnitt 32,12 0,00 0,00 -0,54 -1,65 -3,57 -10,00
  Kor Sverige Genomsnitt 40,58 0,00 0,00 0,38 0,95 3,33 8,94
  Kor Danmark Genomsnitt 27,96 0,00 0,00 -0,52 -1,83 -1,58 -5,35
  Livkalvsnotering Sverige 2508,00 -42,00 -1,65 -42,00 -1,65 170,50 7,29
  Livkalvsnotering Danmark 1530,00 0,00 0,00 8,00 0,53 -338,66 -18,12

  LAMM
  Lamm 51,90 0,00 0,00 5,66 12,24 2,28 4,59

  MJÖLK
  Arlas a contopris 345,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,70 -0,49
  Arlas a contopris ekomjölk 418,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,10 -2,81

  RÄNTA OCH VALUTA
  Euro 10,11 0,05 0,47 0,08 0,75 -0,57 -5,31
  USD 8,37 0,10 1,23 0,18 2,22 -1,29 -13,36
  GBP 11,45 0,10 0,88 0,30 2,73 -1,26 -9,93
  Ränta statsskuldväxlar 3 månader -0,12 0,02 - 0,08 - 0,03 -20,00
  Ränta statsobligationer 5 år -0,31 -0,04 - -0,01 - -0,06 24,00

  ENERGI
  Diesel, pris inkl moms 15,37 0,05 0,33 0,40 2,67 -1,11 -6,74
  Elpris, rörligt 559,82 152,39 37,40 398,63 247,30 341,08 155,93
  Elcertifikat 2,15 -0,05 -2,27 0,15 7,50 -16,85 -88,68
  Elpris termin 2022 270,23 -48,60 -15,24 19,24 7,66 -41,52 -13,32
  Råolja Brent 2,94 0,03 0,90 0,28 10,49 -0,59 -16,72

  EMISSONSHANDEL
  Lantmännens emissionshandel 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 -3,03

  RUNDVIRKE FINLAND
  Björkmassaved Finland 323,67 2,72 0,85 2,82 0,88 -5,70 -1,73
  Björktimmer Finland 476,68 4,23 0,90 -0,51 -0,11 -15,16 -3,08
  Granmassaved Finland 325,19 2,83 0,88 -0,60 -0,18 -2,18 -0,66
  Grantimmer Finland 611,24 3,72 0,61 10,98 1,83 6,73 1,11
  Tallmassaved Finland 320,53 3,61 1,14 0,29 0,09 -8,31 -2,53
  Talltimmer Finland 592,28 4,01 0,68 7,04 1,20 -10,34 -1,72

  RUNDVIRKE LETTLAND
  Lövmassaved Lettland 376,66 0,00 0,00 0,00 0,00 6,71 1,81
  Barrmassaved Lettland 295,22 0,00 0,00 0,00 0,00 -53,59 -15,36
  Grantimmer Lettland 661,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -46,49 -6,56
  Talltimmer Lettland 732,96 0,00 0,00 0,00 0,00 56,48 8,35

  RUNDVIRKE LITAUEN
  Lövmassaved Litauen 427,56 0,00 0,00 0,00 0,00 57,61 15,57
  Barrmassaved Litauen 254,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -104,88 -29,18
  Grantimmer Litauen 732,96 0,00 0,00 0,00 0,00 45,91 6,68
  Talltimmer Litauen 732,96 0,00 0,00 0,00 0,00 77,62 11,84

Aktiekurs i euro på 
Helsingforsbörsen 

Förklaringar till marknadspriserna
Priset speglar det av ATL senast insamlade värdet. 

● Mjölkpris: Syntetiskt mjölkpris baserat på EEX-börsen Leip-
zig. Baserat på SMP och smörpris, närmaste termin -enligt Tor-
björn Iwarsons modell. Avdrag för process-kostnad 40 öre/kg. 
● Terminspriser: -Vete och havre Chicago: SEK/ton, sojamjöl 
Chicago, SEK/ton. Källa: Chicago Mercantile Exchange. Vete 
och raps Paris: SEK/ton. Källa: NYSE Liffe Paris. Vitt socker 
London: SEK/ton. Källa: Liffe. Potatis: SEK/ton, skummjölks-
pulver, smör och vassle-pulver: SEK/ton. Källa: EEX Leipzig. 
● Spannmålspriser: Brödvete Sverige-export: SEK/ton. Källa: 
Jordbruksverket. Vete, majs och sojaböna US Gulf: SEK/ton. 
Vete och foderkorn Rouen, vete Hamburg: SEK/ton. Raps-
mjöl och sojamjöl Hamburg: SEK/ton. Källa: Commodity3. 
Tyska odlarpriser kvarnvete, foder- och maltkorn: SEK/ton. 
Viktade snittpriser som odlare i Nord-Tyskland fått av han-
delsorganisationer och föreningar vid leverans till anlägg-

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

vikt 85 kg. Priset anger genomsnitt av SRB och SLB. Källa: 
HK Scan. Livkalvsnotering Danmark: SEK/st, vikt 85 kg. Sta-
tus 1. Källa: Sammark. Slaktgris KLS Ugglarps och HK Scan: 
SEK/kg för 70–99,9 kg. 
● Ränta och valuta: Euro. Källa: Europeiska central-banken. 
USD. Källa: Bundesbank. Ränta 3 mån, ränta 5 år: Veckome-
delvärde på statsfixräntor från Riksbanken. 
● Energi: Elpris, rörligt: SEK/MWh, veckomedelvärde från 
Nordpool spot. Elpris termin 2020: SEK/MWh, systempriset 
för Nordic Electricity från Nasdaqomx. Elcertifikat: SEK/
MWh, senaste värde från Svensk Kraftmäkling.Diesel: SEK/
liter inkl moms från Circle K-företag. 
● Lantmännens emissionshandel: Priset på emissonsinsat-
ser senaste handelsdag. Källa: Lantmännen.
● Virke: Rundvirke Finland: SEK/m3fpb, snittpriser för leve-
ransvirke den senaste 4-veckorsperioden,sammanställt av 
Naturresursinstitutet Luke. Rundvirke Lettland och Litauen: 
SEK/m3f fritt industri. Källa: Skogssällskapet.
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Pris exkl moms. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Hackvagnar och 
bogserade exakthackar 
extra förmånligt

Passa på att investera i en ny JF/Metsjö 
hackvagn eller en bogserad JF exakthack, 
just nu till extra förmånliga försäsongsvillkor!
JF-hacken har ett unikt hacksystem, lågt 
effektbehov och metalldetektor som 
standard. Köp till styrbar axel. 

Kontakta din säljare redan idag!

P
N

21
01

Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se

Följ oss på 
sociala medier

Exakt rätt 
investering 

Prisexempel:
Hackvagn 41,5 m3

975.000:-

Säg din mening i ATL!
● ATL välkomnar debattinlägg. Skriv kort, korta 
inlägg har större chans att bli publicerade. Maxi-
mal längd är 3 000 tecken inklusive mellanslag. 
Redaktionen kan korta och redigera texten.  
Underteckna med namn och bostadsort.

REDAKTÖR: 
TORD 
KARLSSON 
010-184 45 32
debatt@ 
atl.nu

Fel av Uppdrag granskning att prioritera ”bra TV”
DJURHÄLSA. Undersökande 
TV-program som ”Uppdrag 
granskning” har en i grunden 
positiv samhällsnytta. Kritiskt 
granskande journalistik har av-
slöjat många missförhållanden 
och skapat förbättrade villkor 
för många drabbade. Men var 
går gränsen mellan samhälls-
nytta och ”bra TV”?

”Uppdrag granskning” har un-
der det senaste året gjort fyra 
program som handlat om miss-
förhållanden inom djurhåll-
ningen. De har siktat in sig på 
Arla, LRF och Krav och kopplat 
ihop dessa med lantbrukare 
som på olika vis misskött sina 
djur. Inget som framkommer är 
direkt osant men slutsatserna 
som tittarna kan dra av pro-
grammen är kanske inte riktigt 
dem som de borde vara.

Avsnitten om Arla, men framför 
allt Krav, blev fullständigt för-

ödande. Eftersom hela uppläg-
get blev att koppla ihop enskilda 
lantbrukare som misskötte sina 
djur med varumärkena Arla och 
Krav blev slutsatserna av pro-
grammen att förtroendet för 
 varumärkena fullständigt sköts 
i sank.

Jag är helt säker på att pro-
grammakarna för ”Uppdrag 
granskning” inte har gått till si-
na chefer och sagt att ”vi vill gö-
ra ett program som fullständigt 
ska slå ut Krav”. Målsättningen 
var säkert att blotta brister i 
kontrollsystemen, kanske med 
målet att tvinga fram förbätt-
ringar. Gott så.

Men det räcker med att gå in i  
”Uppdrag gransknings” egen 
Facebookgrupp och läsa alla 
hundratals tittarkommentarer 
för att få en helt annan bild. 
”Krav är ju bara en jävla bluff!” 
”Jag kommer aldrig att köpa 
Krav igen!” ”Den där Kravkär-

ringen borde sparkas.” Det hela 
är vidrig läsning och blottar, 
som ofta i sociala medier, 
mänsklighetens sämsta sidor.

Inom alla områden finns det 
människor som inte är lämpliga 
för sitt yrke. Men ska vi tillåta 
att dessa ska få fördärva för alla 
andra? Om man ska dra en pa-
rallell: Om man hittar ett sun-
kigt restaurangkök ska man då 
stänga ner alla andra restaurang-
er som ligger längs samma gata?

Krav är ett regelverk som ska 
göra djuromsorgen bättre än 
den miniminivå som lagstift-
ningen sätter. Huvudsakligen 
fungerar det bra. Den stora ma-
joriteten Kravbönder gör ett jät-
tebra jobb med sina djur och sin 
växtodling och konsumenterna 
belönar detta med att betala mer 
för dessa produkter.

Det ”Uppdrag granskning” 
har skapat är möjligen en upp-
stramning av kontrollsystemet 

som kan leda till förbätt-
ringar. Men vi vet också 
att inget upprör männ-
iskor så mycket som 
barn och djur som far 
 illa.

Sådana bilder lever 
kvar i människors med-
vetande mycket längre 
än några grå myndig-
hetspersoner. När man 
samtidigt så kraftfullt 
kopplar ihop dessa bilder med 
välkända varumärken sätter 
man spår i folks medvetande.

Tyvärr blir slutsatsen att det 
programmet har skapat är ett 
allmänt minskat förtroende, in-
te bara för livsmedelsbranschen 
i stort utan också för myndighe-
ter och beslutsfattare. 

Splittring och polarisering är 
några av dagens stora samhälls-
problem. I detta fall ser vi att 
”Uppdrag granskning” har prio-
riterat ”bra TV” framför sam-

hällsnytta. Väldigt nedslående för 
att komma från public service.

Frågan man måste ställa sig 
till ”Uppdrag gransknings” re-
daktion är: Har dessa program 
gjort världen till en bättre plats 
att leva på? Tyvärr är nog sva-
ret på den frågan nej, snarare 
tvärt om.

Einar de Wit
Falköping 

Fårägare och redaktör för tidningen Fårskötsel

FOTNOT: UPPDRAG GRANSKNING HAR 

ERBJUDITS REPLIK MEN AVSTÅR. 



17 JORD SKOG ENTREPRENADATL NUMMER 8 · TISDAG 2 FEBRUARI 2021

KARRIÄR

Annonsera!
Kerstin Licke Larsson  
platsannonsera@atl.nu 
Tel: 040-643 04 12

Tipsa redaktionen  
och tyck till!
red@atl.nu
Tel: 010-184 40 97

Vill du bli en bättre version av dig 
själv? Förra veckan intervjuade vi 
träningsspecialisten Veronica Fran-
sén om vikten av att träna som chef. 
I dag tipsar hon om övningar som du 
kan göra i verkstaden, skogen eller 
hemma.

FRISKVÅRD. Nytt år innebär nya möjlig
heter för dig som chef och kanske nyårs
löften som ska infrias.

Kan fysisk aktivitet vara en nyckel till 
ett bättre ledarskap?

– Absolut, säger Veronica Fransén, som 
har arbetat som personlig tränare i 30 år.

Hon uppmanar dig som chef att funde

ra på hur ditt mående 
kan påverka andra.

– Skapa vanor som 
lyfter dig 2021 och bli 
en bättre version av dig 
själv, säger  Veronica 
Fransén.

Förutom vardags
motion på en halvtim
me om dagen rekom

menderas tre timmars träning med högre 
intensitet i veckan: pulshöjande övningar, 
styrka och rörlighet.  Dessa tre timmar 
kan fördelas på alla veckans sju dagar. 
Tänk på att undvika trånga inomhus
miljöer under pandemin. 

Anahita Arai

Träna dig till ett 
bättre ledarskap

Skaraborg får nytt innovationspris
FORSKNING. Sveriges lantbruksuniversitet i Skara, SLU Holding och Sparbanken 
Skaraborg har instiftat ett nytt innovationspris för hållbara forskningsprojekt inom 
de gröna näringarna. Innovationspriset är på 75 000 kronor, dessutom kommer ett 
tillväxtpris på 25 000 kronor att delas ut. ATL 

 
 FAKTA:  Veronica Franséns bästa träningstips
 KONDITION 
Bra konditionsövningar är jogging eller 
stepövningar, det vill säga kliv upp och 
ner på en bänk eller avsats. Håll något 
tungt i händerna om du vill göra step
övningen tyngre. Om du har knäproblem 
är en vanlig cykel eller motionscykel en 
bra pulshöjande träningsform.

 RÖRLIGHET 
1. Håll ett kvastskaft framför dig, stå li
te bredare än höftbrett. Böj dig ner mot 
marken. Kliv över staven med en fot mel
lan händerna och kliv tillbaka. Gör lika
dant med den andra foten.
2. Håll kvastskaftet ovanför huvudet med 
raka armar. Böj på knäna och håll kvar 
armarna ovanför huvudet. Knäna ska in
te gå över tårna utan låt i så fall rumpan 
gå längre bak. Det här är en bra övning 
för dig som är stel i bröstryggen. 

 ARMAR OCH SKULDROR 
Armhävningar. Har du haft en skada 
och behöver göra en enklare övning, el
ler om det är väldigt lerigt där du är, så 
sätt händerna på en stubbe eller ett sta
ket och gör armhävningarna med mindre 
hävkraft. Är du jättestark så vänder du 
på övningen: ha händerna i backen och 
fötterna högt upp.

 COREMUSKULATUR 
Tar ryggen ofta extra stryk? Då ska du 
träna upp coremuskulaturen, det vill sä
ga de inre magmusklerna, samt muskler
na i ryggen. Du kan behöva något att lig
ga på när du gör den här övningen. 
Ligg på rygg med benen i 90 grader, få 
ner ländryggen i underlaget och börja 
nudda golvet med tårna, ett ben i taget. 
Ländryggen ska inte släppa underlaget. 
Gör 10 repetitioner x 3.

Veronica 
Fransén

Fysisk  
aktivitet 
kan vara 
nyckeln till 
bättre  
ledarskap.
 FOTO: ISTOCK

Söker du 
nya medarbetare? 
Annonsera lediga tjänster här! 
 

Kontakta oss på 073-330 97 40 
platsannonsera@atl.nu

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Vi söker växtodlingsrådgivare!
Tillsammans med nyfi kna kollegor kommer du att vara med och utveckla vårt rådgivnings-
koncept för lantbruksföretag i framförallt Örebro län. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är 
att bedriva rådgivning i fält samt vara ett bollplank när kunderna drar upp riktlinjer för sin 
växtodling. Placering på HS Konsult AB:s kontor i Örebro.

hushallningssallskapet.se/jobba-hos-oss. Ansökan senast 24/2

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Vi söker ytterligare två rådgivare till mellansverige. Placering i Uppsala, Örebro, Strängnäs, 

Nyköping, Västerås, Storvik, Stora Skedvi eller Bollnäs. 

hushallningssallskapet.se/jobba-hos-oss. Välkommen med din ansökan senast 15/2

Hushållningssällskapet söker Rådgivare 
naturvård och Miljörådgivare vatten

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Hushållningssällskapet Skåne söker

Chef för fältförsöks- 
verksamheten

Sista ansökningsdag 18 februari 2021
Läs mer om tjänsten på: www.jobbet.se
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Begränsat antal, moms och frakt 
tillkommer. Maskinerna kan vara 
extrautrustade

Filarevägen 8
703 75 Örebro
Telefon 019-603 60 60
www.narlant.se
info@narlant.se

Kraftigt matarbord med vägg

Ergonomiskt 
riktig kapning

Hyd.uttag
för stockmatarrulle

Öppen konstruktion under, 
fri från spakar och stag

Svängbar hydrauliskt 
driven transportör

4,3 meters transpor-
tör med dubbla kedjor

Hydrauliskt driven kedja 
som endast roterar och 
smörjs när man kapar

D 360 Pro är utrustad
med hydraulisk
manövrering och
nedhållare

Steglöst inställbar 
klyvyxa

Klyv med automatisk 
justering av hastigheten

D360 Pro El
Ord.pris 147 000:-

Kampanj!

134 900:-

D 360 Ergo TR
Ord.pris 104 000:-

Kampanj!

94 900:-

 PALAX     360 nedhållarenedhållare

Svängbar hydrauliskt Svängbar hydrauliskt 
driven transportördriven transportör

Klyv med automatisk Klyv med automatisk 

Vedmaskinen helt utan kilremmar!

Lantbruk Annonsera här, maila oss på atl@adviser.se

Jakt & Fiske

Stöd parkinson-
forskningen!
Swish: 123 900 79 49
pg: 90 07 94-9

Engagera dig på 
imsweden.org

Skogs- & Träindustri

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  
Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7

 

Jonsered Järnhäst med vagn  
- Väl underhållen maskin i mycket gott skick, Motor 
Honda 9 hk. Modellår 2001. Den har alltid förvarats 
inomhus och körts ganska litet. Järnhästen finns i 
Borlänges närhet. Fler bilder och film finns. Utgångspris 
45000 kr eller bud därutöver. Moms tillkommer.  
Telefon 076-8033898

Betongrör 
2:a sort. Dim 150-2800 mm 
L=500-2200 mm.  
Ringar till pumpbrunnar, 
fördröjningsmagasin m.m.   
Tel 070-467 12 41

SALIX 

KLIMATSMART

BIOLOGISK MÅNGFALD 

EGEN ENERGI

BESTÄLL PLANTERING NU!

070 824 33 51
WWW.ROSENHÄLL.SE 

Takplåt  
från 49kr kvm. Alla sorts 
profiler. Rådgivning och 
offert. Svensk plåt.  
Ring Svenssons plåt.  
Tel 0322630006  
gsplathandel@gmail.com

Baltiska lantbruksarbetare 
av olika slag, ring 073-800 69 24,  

Baltic Bemanning, Riga

Volvo BM 700 
önskas köpas. Kontant 
betalning (GÖRANSSONS 
INDUSTRIER )
Tel 070 696 62 02

Willys Jeep 
köpes, oavsett skick. 
O70-813 72 24, Jan.

Foder

Entreprenad

Inomgård

Värme & Energi Gödselmedel

Luft/Vatten: 11kW och 18kW
Bergvärme: 12kW och 18kW

• LVP Värmer ner till -25°
• Behåll din acktank – enkel 
installation till din befintliga 
tank, ved- eller elpanna. 
• Copeland- och Sanyo 
kompressorer ger stabil drift.

• Du är välkommen att ringa oss för 
att diskutera din anläggning.
• Räntefri delbetalning.
• lunnateknik.se | 073-392 39 65

Bergvärme
12 » 27 900kr
18 » 34 900kr

Luft/Vatten
11 » 31 900kr
18 » 42 900kr

Tjänster

SNÖKEDJOR/
SLIRSKYDD

CHAUFFÖRVÄGEN 23 • 831 48 ÖSTERSUND

063-51 77 55 • www.kedjanab.se

Tröskor  
Traktorer Zetor, Ursus, 
JD, lantbruksmaskiner 
m.m. Köpes 070-764 43 60

Trött på Svin
Köp Lotin

Vildsvinsfälla L115 godkänd   
för fullvuxna vildsvin.  

Mått L=4 B=1 H=1 meter inv.
Pris 21680 exkl. 27100 inkl.

www.lotin.se
070-565 14 44

Hallar &
Byggvaror

Handelsgödsel
Vi förmedlar  

Cemagro, Yara,  
Anwil. 

Flera hamnar
Kuusiniemi Gödning

www.godning.se
godning@godning.se

Tel 076-820 13 14, 070-838 13 15

Halm- och grov-
foderförmedling
Kuusiniemi Gödning

www.godning.se
godning@godning.se

Tel 076-820 13 14, 070-838 13 15

Köpes
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Bara för dig som är 

ATL-prenumerant!

 www.atl.nu/etidningen  

Du vet väl att du kan läsa ATL som e-tidning  
redan klockan 19 kvällen före utgivningsdagen? 

Läs ATL på mobilen, paddan eller datorn.  
Vi finns där när det passar dig – som det ska vara.

Läs ATL först av alla! 



WWW.REDSKAPSFABRIKEN.SE
ÖPPETTIDER ÖREBRO: MÅN-FRE: 07-16 019 - 760 30 00
ALLA PRISER EXKL. MOMS. 

redskapsfabriken.se

redskapsfabriken

Pris: 27 000:-

Pris från: 4 900:- Pris från: 10 900:- Pris från: 6 900:- Pris från: 5 950:-

Pris från: 8 900:-

Pris: 7 900:-

Tjälrivare

Planeringsskopa
Fäste: Stora BM Bredd: 3000mm 

Finns i flera storlekar Fäste: Stora BM, SMS/Trima, Euro Finns i flera fästen och storlekar Fäste: S30/150 - S70

Finns i flera olika modeller Finns i flera olika modeller

Adapter Krokodilgrep

Balgrip Gallerskopa Planeringsskopa

Endast 300:- 
i frakt vid 

beställning via 
hemsidan!

Pris från: 2 700:-

Energiklipp 180 - S40 

Energiklipp 180 - S45

Energiklipp 180 - S50

Energiklipp 180 - S60
Energiklipp 250 - S60

ENERGIKLIPP

Pris: 28 900:-

Pris: 29 400:-

Pris: 29 400:-

Pris: 30 000:-
Pris: 49 900:-

ENERGIKLIPP


