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Debatt: Dags för en
viltmyndighet

SID 4

MEDLEM Koppla  
upp dig och gör 
din röst hörd   SID 26

LEDARE Ingen tycks räkna med mjölkproduktionens 
positiva miljöpåverkan i en skogs- och mellanbygd 
      som riskerar att växa igen. SID 2

Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Dessalles är grundare av Gårdsfisk. FOTO: BJÖRN ROSENQVIST

Expertspaning:  
Så blir 2021
EKONOMI Prissättningen, 
insats varorna och konsumen-
terna - Land Lantbruk har tagit 
hjälp av tio representanter från 
lantbruksbranschen för att  
spana in i 2021.  SID 18–21

Han kan styra  
skotaren  
på distans SID 4-5

AKTUELLT Det går mycket bättre än förväntat för Gårdsfisk. Intresset för att bli 
kontrakts uppfödare är stort och målet om 17 fiskstall fram till 2024 ser ut att nås 
redan i år. Konceptet är att knyta till sig lantbrukare som vill bygga fiskstall och 
ingå i en kedja - från inköp av yngel till att fiskarna köps tillbaka av Gårdsfisk som 
sköter förpackning och försäljning.  SID 11

Flyt för Gårdsfisk

Utmaningarna 
för framtidens  
mejerimarknad
FORSKNING Ny teknik och nya 
värderingar är några av de  
faktorer som kommer att forma 
framtidens globala mejeriland-
skap. Lunds universitet har  
tagit fram fyra tänkbara  
scenarier för marknaden  
som kan bli  
verklighet 
 2030.   
SID 6-7

Lättare bygga 
strandnära på 
landsbygden
AKTUELLT Det ska bli lättare 
att bygga strandnära enligt det 
förslag som Strandskydds-
utredningen lagt på regeringens 
bord. På våtmarker och vid 
dammar ska strandskyddet ock-
så tas bort. LRFs äganderätts-
expert Erik Evestam säger att 
förslaget gynnar lantbruket om 
det blir verklighet.  SID 12

Tel. 0511-242 50  
www.kellfri.se
Kampanjpriser på utvalda produkter
15/1-21 till 7/2-21.
Begränsat antal. 
Alla priser visas exkl moms. 
Köpvillkor, läs mer på kellfri.se. 

-15% på sandspridare och snöblad*



2

X
LAND  LANTBRUK  NR 3 ·  15  JANUARI  2021

LEDARE

KOMMENTAR

LAND  LANTBRUK  NR 3 ·  15  JANUARI  2021

MINA SIDOR: Här kan du anmäla utebliven tidning, adressändring eller prenumeration www.landlantbruk.se/minasidor  
Du kan också ringa 010-184 40 88 eller mejla pren@lrfmedia.se.  
Prenumeration Land+Land Lantbruk+Skogsbruk helår: 2 187 kr, halvår 1 165 kr. 
Land Lantbruk är LRFs medlemstidning. Tidningen är partipolitiskt obunden. För icke beställt material ansvaras ej.

V52_ICA_Maxi_Norrgruppen_alt1_02  Bold Printing Stockholm - Lic 341050
LIC 341050www.landlantbruk.se

Telefon: 010-184 40 98 
E-post: red@landlantbruk.se
Adress: Box 30133
104 25 Stockholm
Besöksadress: 
Franzéngatan 1B, Stockholm
Tryck: Bold Printing, Akalla.
TS Upplaga: 
88 200 ex/vecka (helår 2019 )
ISSN: 2002-5599

Publisher och ansvarig utgivare:  
Annika R Hermanrud
annika.r.hermanrud@lrfmedia.se 010-184 41 82

Redigeringschef: 
Julia Lindelöf
julia.lindelof@lrfmedia.se 010-184 43 42

Redigerare: 
Mia Bergendal, Olle Carlsson, Annelie Hedqvist, Ida Jonsson, 
Kenneth  Magnuson, Emma Törnkvist, Malin Widerström,  
Lena Wilsby. 

Korrektur: 
Isabella Bjurström-Watts . . . . . . . . . . . isabella.watts@lrfmedia.se 

Redaktör medlemssidorna: 
Sanna Sjöholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sanna.sjoholm@lrfmedia.se

Reportrar:
Gunilla Ander, EU och politik
gunilla.ander@landlantbruk.se 010-184 42 76
Gunnar Andersson, Umeå 
gunnar.andersson@landlantbruk.se 010-184 42 78
Göran Berglund, Skara
goran.berglund@landlantbruk.se 010-184 42 83
Kristina Hansén, Djur
kristina.hansen@landlantbruk.se 010-184 42 97
Marie Henningsson, Jönköping
marie.henningsson@landlantbruk.se 010-184 44 25
Johan Sedenius, Ekonomi
johan.sedenius@landlantbruk.se 010-184 43 29

Sajtansvarig landlantbruk.se:
Linda Linnskog-Rudh 
linda.linnskog.rudh@lrfmedia.se

Chefredaktör:  
Anna Nilsson
anna.nilsson@ 
landlantbruk.se  
010-184 41 60

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

Redaktör:
Camilla Olsson 
camilla.olsson@
landlantbruk.se 
010-184 41 99

Redaktör:
Louise Carlsson 
Örning 
louise.carlsson. 
orning@lrfmedia.se  
010-184 43 92

I Karlskoga och Degerfors har det blåst upp till storm i ett mjölk-
glas. Eller kanske snarare om mjölken i glaset. Kommunerna 
ska nämligen sluta servera mjölk till eleverna på det gemen-

samma gymnasiet.
Kommunernas kostchef förnekar att det handlar om besparing-

ar. I stället hänvisar hon till att de vill satsa på miljösmarta livs-
medel. Och då anses tydligen vatten vara smartare än mjölk.

Men den som läser kommunala handlingar ser att folkhälso-
nämnden redan förra året fick ett sparkrav på 3 miljoner och då 
bland annat beslutade att dra in skolmjölken på gymnasiet. Att 
sluta servera mjölk skulle spara mellan 75 000 och 100 000 kronor 
om året.

En annan av besparingsåtgärderna är, enligt protokollet, att  
minska inköpen av ekologiska livsmedel. Hur det går ihop  
med kommunernas miljötänk och det de kallar ”den hållbara 
mål tiden” har ingen lyckats förklara ännu.

Det är den indragna mjölken som hittills skapat mest protester, 
speciellt bland elever och traktens lantbrukare. Protesterna har nu 
fått kommunstyrelsens moderate ordförande att lova att han är 
beredd att skjuta till pengar om folkhälsonämnden ångrar beslutet 
att spara på skolmjölken.

DET DRICKS TYDLIGEN inte så mycket mjölk bland gymnasieelever-
na, och näringsmässigt är den kanske inte nödvändig, men att det 
alltid ska sparas på just mjölken blir något av en symbolfråga. Det 
hänvisas till kornas miljöpåverkan och att mjölken ska packas och 
fraktas. Men ingen tycks räkna med mjölkproduktionens positiva 
miljöpåverkan i en skogs- och mellanbygd som riskerar att växa 
igen. Eller sysselsättningen för kommunens lantbrukare och  
anställda i de gröna näringarna.

För två år sedan fick en ekologisk mjölkproducent i Degerfors 
kommunens företagarpris för att företaget med sina investeringar 
”stod sig starkt i framtiden”. Nu håller kommunen på att sätta 
krokben för samma företagare.

Att just miljöargumenten lyfts 
fram, i stället för besparings-
kraven, är kanske inte så konstigt. 
Att det sparas på ungdomar 
kan säkert få en del kritik från 
kommun invånarna. Men  
få – varken föräldrar eller 
elever – vågar i dessa  
tider kritisera beslut som 
hänvisar till miljön och 
klimatet.
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CITATET

”Vi ska säkra att det finns tillgång till 
säsongsarbetskraft.”
Finlands jordbruksminister Jari Leppä (C) i tidningen Helsingin  
Sanomat. 
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”Vargstammen måste  
förvaltas”
Vargförvaltningen behöver  
ett helhetsperspektiv, där 
människorna finns med i  
ekvationen. Det skriver Mikael 
Samuelsson från Svenska  
Jägareförbundet i ett debatt-
svar till Miljöpartiets Rebecka 
Le Moine och Daniel Ekbom.
Svenska Dagbladet 6 januari

”Någon måste betala för  
betande kor”
LRFs extrastämma tog ställ-
ning för att den svenska 
betes lagen bör ses över. LRF 
vill ha en mer flexibel lagstift-
ning. Många har reagerat  
negativt på detta men det 
finns skäl att lyssna på LRF, 
skriver Henrik I Barvå i en 
ledare.
Nya Wermlands-Tidningen 
4 januari

”Statusen behöver höjas för 
svenskt lantbruk”
Om maten och dess ursprung 
uppgraderas i samhället borde 
rimligen lantbruket enklare 
locka till sig arbetskraft. Om 
fler förstår matens betydelse 
för samhällsutvecklingen 
kan det bli riktigt spännande. 
Därför behöver lantbruket fler 
unga förebilder, skriver Katari-
na Erlingsson.
Hallands Nyheter 2 januari

Mjölken får  
alltid ta smällen  
i besparingstider
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Växa Sverige ska stärka gårdarnas konkurrenskraft. ”Vi har en roll att driva de bondenära  
frågorna”, säger Magnus Carlman, nytillträdd styrelseordförande för Växa Sverige.

Magnus Carlman tillträdde som styrelse- 
ordförande för Växa Sverige efter Marita Wolf 
i november förra året. Organisationen är inga-
lunda ny för honom. Han har suttit i styrelsen 
sedan fusionen 2011 och 2018 blev han vice 
ordförande.

– Jag har varit med på hela fusionsresan och 
har även haft förmånen att delta i en liknande 
fusionsprocess i Lantmännen. Jag brinner för 
kooperativet. Det är viktig del i den svenska 
livsmedelsproduktionen, säger Magnus Carlman 
som tillsammans med sin bror och en kompan-
jon driver två gårdar i småländska Ingelstad.

Tjänster som stärker konkurrenskraften
2021 firar Växa Sverige sitt tioårsjubileum och 
Magnus Carlman ser stora skillnader mellan 
gårdagens och dagens organisation. Från 
traditionell seminverksamhet till en bredare 
verksamhet med rådgivning och service inom 
ett flertal områden.

– Seminverksamheten är fortfarande väldigt 
viktig men det har skett en stor förflyttning mot 
rådgivning. Idag är vi framförallt ett kunskaps-
företag och en brygga mellan forskning och 
lantbrukare. Våra rådgivare spelar en viktig roll i 
att implementera nya råd, rön och forskning i en 
praktisk verklighet, säger Magnus Carlman.

Under de senaste åren har Växa Sveriges utbud 
av tjänster breddats. En bärande tanke är att 

erbjuda tjänster som kan stärka konkurrens-
kraften på gårdsnivå. 

– En av de största utmaningarna vi har är att 
branschen krymper. Därför har vi tagit fram 
koncept som kan motverka en krympande om-
sättning och erbjuder nu även rådgivningstjäns-
ter inom bland annat ekonomi, bygg, växtodling 
och hållbarhet, säger Magnus.

Betydelsefull debatt
Magnus Carlman välkomnar den senaste tidens 
debatt om svensk matproduktion och den höga 
andelen importerad mat. Han ifrågasätter sam-
tidigt rimligheten i att hälften av maten som 
konsumeras i Sverige importeras från utlandet.

– Debatten är betydelsefull och har lett fram 
till den nationella Livsmedelsstrategin. Samti-
digt är det lätt att skriva ett dokument om att 
vi ska öka livsmedelsproduktionen; det är en 
helt annan sak att se till att det blir verkstad av 
orden, säger Magnus.

Enligt honom har Växa Sverige en stor roll att 
spela i utvecklingen. Dels genom sitt arbete för 
att öka konkurrenskraften och stärka lönsam-
heten ute på gårdarna, dels genom att driva de 
bondenära frågorna.

– Debatten om livsmedel blir ofta ur ett  
konsumentperspektiv. Någon måste stå upp för 
den verklighet som finns på gårdsnivå och talar 
om vilka förändringar som måste till för att vi 

ska vända den negativa 
utvecklingen i produk-
tionen. Annars blir det 
inget av Livsmedels-
strategin. Därför ska vi 
påverka LRF att driva på 
i våra frågor och därför 
ska vi påverka Jordbruks-
verket så att de förstår 
vilka förändringar som 
måste till, säger Magnus.

Växa firar 10 år med kostnadsfria  
webbinarier för lantbrukare 
Lagom till sitt tioårsjubileum tar Växa Sverige 
ytterligare steg för att kunskapsrusta svenska 
lantbrukare. Under året bjuder Växa Sverige på 
tio kostnadsfria webbinarier med svenska och 
internationella föreläsare i toppklass.

– Det ska bli riktigt intressant. Vi har ett 
avlångt land med stora avstånd. Genom våra 
webbinarier får våra medlemmar och andra 
lantbrukare tillgång till ökad kunskap oavsett 
var de bor i landet. Med digitaliseringen öppnas 
en helt ny värld och det kommer finnas möjlig-
het att komma med önskemål om ämnen och 
teman. Vi drar igång den 20e  januari. Webbina-
rierna driver både kunskap och digitaliseringen. 
Vi tycker det passar väldigt bra just nu, avslutar 
Magnus Carlman.

Nu bjuder vi lantbrukare 
på kunskap

Magnus Carlman,  
styrelseordförande

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN VÄXA SVERIGE
Foto: Växa Sverige, M

aria Nyberg
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Vilken  
fråga är viktig 
för dig? 
Gör din röst hörd – skicka 
din debattartikel till  
debatt@landlantbruk.se

Artikeln ska vara skriven i Word-
format och helst inte vara längre 
än 2 500 tecken. Vi  förbehåller 
oss rätten att redigera och korta 
artiklarna.

Ju kortare du skriver,  desto lättare 
är det för oss att få plats med  ditt 
inlägg.

Enkät: Helena Gohde

Det nya året ligger framför oss.

Hög tid att skrota arvet  
efter Astrid Lindgren
Svar på debattinlägg av Barbro 
Winge i Land Lantbruk.

Barbro Winge är bekymrad över 
LRFs stämmobeslut om att arbeta 
för en förändring av djurskydds-
lagstiftningen. Hon anger sina per-
sonliga erfarenheter som bevis för 
att mjölkkor måste ut och beta på 
sommaren.

Jag hade önskat att vi lantbrukare 
som kollektiv skulle lämna denna 
typ av debatt, lyfta blicken och se 
de stora sammanhangen. Det är en 
alltför vanlig typ av argumentation 
Barbro Winge använder, att om nå-
gonting fungerar hemma så ska det 
fungera överallt och gör det inte det 
så är det alla andra som har fel. 

Barbro Winge lyfter författaren 
Astrid Lindgrens engagemang för 
djurvälfärd som bakgrund till att 
Betesförordningen infördes. Dåva-
rande statsminister Ingvar Carlsson 
ville ge Astrid Lindgren en fin födel-
sedagspresent – och stelopererade 
en hel bransch. 

Astrid Lindgren såg det tidiga 
1900-talets småländska lantbruk 
som den gyllene standarden för 
djurvälfärd och vurmade inte bara 
för sommarbete utan även för kor-
nas rätt att behålla sina horn och att 
få bli betäckta av en tjur. Vill Barbro 
Winge införliva även dessa krav i 
dagens djurskyddslagstiftning? 

De som vill hålla fast vid en oför-
ändrad betesförordning måste förstå 
att ingen vill ha ett förbud mot som-
marbete för nötkreatur. 

Vad vi som verkat för en förändring 
vill åstadkomma är att bryta död-
läget för mjölkproduktionen och ge 
dagens och morgondagens mjölk-
bönder större möjlighet att påverka 
sin situation. Själv applåderar jag 
stämmobeslutet. Detta har jag väntat 
länge på.

Pelle Karlander
Ordförande Hånger-Dannäs LRF

”Vi som verkat för en förändring av 
 beteskravet vill bryta dödläget för 
mjölkproduktionen”, skriver debattö-
ren Pelle Karlander.  FOTO: MARI NÄLSÉN

Dags för en viltmyndighet
I ett delbetänkande 2013 föreslog 
Jaktlagsutredningen att en ny vilt-
myndighet bör inrättas. Förslaget har 
fått brett stöd från olika håll. 2015 
utfärdade riksdagen ett ”tillkänna-
givande” till regeringen om att en 
särskild viltmyndighet bör inrättas. 
Inget har dock ännu hänt, men nu bör 
det vara dags.

Naturvårdsverket är sedan länge 
nationell myndighet med ansvar för 
jakt och viltförvaltning. Verket har 
varit framgångsrikt när det gäller att 
återskapa goda bestånd av tidigare 
hotade arter. Faktum är att vi har mer 
vilt i landet än på flera århundraden. 
De växande viltstammarna sätter 
samtidigt press på många bygder. Sär-
skilt drabbas de gröna näringarna va-
re sig det handlar om älgarnas betan-
de av ungskog, vildsvinens bökande 
på åkrarna eller rovdjurens angrepp 
på får och renar.

Det finns en utbredd kritik mot Natur-
vårdsverkets sätt att sköta jakt- och 
viltfrågorna. Så har verket exempelvis 
gjort en egen tolkning av vad gynn-

sam bevarandestatus för varg innebär. 
Det har resulterat i att det nu finns 
varg även i delar av renbetesområdet. 
Rennäringen pressas hårt såväl av 
varg som av andra rovdjur. Fårskötsel 
är också i det närmaste omöjlig på en 
del håll på grund av rovdjurstrycket.

Vi är övertygade om att en själv-
ständig viltmyndighet bättre skulle 
kunna hantera jakten och förvaltning-
en. Inom den nya myndigheten ska 
det finnas tvärvetenskaplig kompe-
tens som sätter in viltförvaltningen 
i ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv. Kort sagt behöver 
jakt- och viltförvaltningsfrågorna en 
nystart. 

Landsbygdskommittén har i full enig-
het föreslagit att minst 10 000 statliga 
jobb ska omlokaliseras från Stock-
holm till övriga landet. Även ur denna 
synvinkel finns det skäl att flytta han-
teringen av jakt- och viltfrågorna från 
Naturvårdsverket med huvudkontor i 
Hammarby sjöstad till en ny myndig-
het ute i landet, närmare den verklig-
het de här frågorna handlar om. 

Jaktlagsutredningen föreslog att den 
nya Viltmyndighetens huvudkontor 
skulle placeras i Östersund. Lokalise-
ringen kan diskuteras, men vi ser gär-
na att myndigheten förläggs till Grönt 
Center i Krokoms kommun, väster 
om Östersund. Här kan en samlokali-
sering ske med övriga gröna näringar. 
Viltmyndigheten skulle hamna i sam-
ma miljö som andra verksamheter 
knutna till landsbygden.

Den nya myndigheten bör även få i 
uppdrag att främja jakt som näring. 
Jaktturism är, liksom fisketurism, en 
grön framtidsnäring. 

Sammanfattningsvis anser vi att det 
är hög tid att förverkliga förslaget från 
Jaktlagsutredningen om att inrätta en 
ny myndighet för jakt- och viltförvalt-
ning. Dags för Viltmyndigheten! 

Per Åsling
Åse, riksdagsledamot (C)

Håkan Larsson
Rödön, jaktlagsutredare och region-
politiker (C)

Agronomtiteln 
riskerar att  
urvattnas
För sjutton år sedan lades teknikagro-
nomutbildningen ned. Nu vill SLU 
starta ingenjörsutbildning och därmed 
kunna bidra med en ökad jordbruks-
teknisk kompetens till näringen. Änt-
ligen, säger vi i Agronomförbundet.

Teknikbehovet inom de agrara 
näringarna ökar i en alltmer digitali-
serad och avancerad sektor. Frågan är 
om SLU kommer att hinna ansöka om 
att få examenstillstånd för civilingen-
jörer innan andra universitet tar över 
stafettpinnen inom lantbrukssektorn? 
Senast var Linköpings universitet ute 
med nyheten att det tillsammans med 
näringen börjar ge kursen ”Lantbruk-
steknik och innovation”. 

I och med SLUs beslut att lägga 
ner möjligheten att läsa resterande 
agronomprogram kan det kanske vara 
ett nästa steg att bli ett mer ingenjörs-
inriktat universitet. Även om det i 
fortsättningen också ska vara möjligt 
att kunna ta ut en agronomexamen, 
så känns det som ett steg bort från 
att vara ett agronomiuniversitet med 
fötterna i den svenska myllan. Sam-
manhållningen och agronomstolthe-
ten är något som stadigt växer fram 
under hela utbildningen. Med den nya 
utbildningsordningen finns en risk att 
varumärket agronom urvattnas och 
universitetet mister sin särställning att 
vara just ett lantbruksuniversitet.
Mattias Persson
Ordförande Agronomförbundet

Torgny Hardselius, 
 ordförande Norra Skog
– Jag tror på en 
fortsatt positiv ut-
veckling in på 2021 
när det gäller sågade produkter. 
För massa veden är inledningen på 
det nya året lite mer osäker i vårt 
område. Jag har en förhoppning 
om en snar bättring in i andra 
kvartalet när världsekonomin går 
i en positiv riktning då världen får 
bättre styrning på coronapande-
min med vaccinets hjälp.

Karin Perers, ordföran-
de Mellanskog
– Att pandemin 
klingar av och att 
erfarenheten består: 
hela mänskligheten hör ihop och 
delar ansvaret, även för klimatet. 
Sverige, EU och FN behöver här 
förstå skogarnas positiva betydelse. 
Sveriges riksdag ska bekräfta en 
skogspolitik som långsiktigt garan-
terar ägande- och brukanderätt, 
med frihet under ansvar.

Lena Ek, ordförande 
Södra Skogsägarna
– Att alla i skogs-
debatten gör ett 
studiebesök hos fa-
miljeskogsbrukare och ser hur en 
modern skogsbruksplan ser ut och 
under vilka villkor vi arbetar. Att 
fler forskare och unga ser skogens 
spännande möjligheter för att er-
sätta fossila produkter. För övrigt 
anser jag att pandemin, granbark-
borren och viltskadorna ska bort!

Vilka är dina  
förhoppningar inom 
skogen under 2021?
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Finansfrågorna  
lever i skymundan
En av fördelarna med olika förtroendeuppdrag är att de ger en in-
sikter och kunskap. Som valberedare i Landshypotek ekonomisk 
förening har jag fått ökade insikter om jord- och skogsbrukets finan-
sieringsfrågor men också en massa funderingar.

Sedan Lehman-kraschen har världens finanssystem blivit ängsligare. 
I Sverige kanaliseras detta av Finansinspektionens allt hårdare regel-
verk. Jord- och skogsbrukare vill gärna behandlas likt andra företa-
gare men när det gäller finansfrågor vore det en fördel om vi kunde 
bli betraktade som ett eget segment. Vi har stora kapitalvärden men 
låg kapitalomsättningshastighet och ofta låg omsättning i förhållande 
till det förvaltade kapitalet. Dessutom har jord och skog traditionellt 
mycket låga kreditförluster jämfört med andra branscher. Trots tor-
kan 2018, gris- och mjölkkriser, stormar, barkborrar och översväm-
ningar står svenskt jord- och skogsbruk hyfsat stabilt. Medan företag  
i andra näringsgrenar faller som käglor under coronakrisen.

Skärpta regler slår extra hårt mot vår bransch som behöver mycket 
kapital men generellt sett har svårt att ens på papperet visa stora vins-
ter, alternativt skatta fram riktigt rejäla inkomster. 

Jag är inte så orolig för att vi inte kommer att kunna generationsskifta 
i det gröna näringslivet, oavsett om det är böndernas barn eller andra 
som ges möjlighet att ta över. Däremot är jag mycket bekymrad över 
hur vi ska växla över ägandet till nästa generation utan att splittra 
gårdar och fastigheter eller skapa väldigt ojämlika syskonkompen-
sationer. Det bekymrar också hur mindre och medelstora blivande 
företagare ska kunna vara med och konkurrera om mark 
med stora etablerade företag som ofta också drivs av 
förhållandevis unga personer. Näringen i stort borde i 
högre grad också fundera över de samlade skaleffek-
terna av strukturrationaliseringen. 

Jag upplever att det gröna näringslivet fokuserar 
mer på hur EUs jordbrukspolitik och andra stöd- 
och bidragssystem ska underlätta ägarskiften än 
lägger kraft på hur vårt skattesystem behöver ändras 
så att enskilda firmor gynnas av att amortera. Eller 
hur statliga lånegarantier för yngre kan implementeras 
eller finanssystemet bättre kan beakta jord- 
och skogsbrukets speciella situation. Det 
görs inte heller någon bred näringspolitisk 
påverkan om förändrade finansiella och 
skattemässiga spelregler.

Någon behöver samla jord- och skogs-
brukarnas finansaktörer och agera kraft-
fullt. Denna någon är nog LRF.

Peter Borring
Växtodlare, Skänninge

KRÖNIKA

Skärpta regler slår extra hårt mot 
vår bransch som behöver mycket 

kapital men generellt sett har svårt att ens 
på papperet visa stora vinster.

Kommentera 
 krönikan på 

www.landlantbruk.se

Land Lantbruks krönikörer

● Palle Borgström, ordförande LRF
● Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen
● Gästkrönikörer 

FÖLJ OSS!

Instagram: @landlantbruk
Facebook: www.facebook.com/landlantbruk
Twitter: @landlantbruk

EXKLUSIVT FÖR MEDLEMMAR

● Varje vecka får du som är LRF-medlem  
Land Lantbruks digitala utskick i din mejllåda.  
I utskicket får du tillgång till e-tidningen där du 
både kan läsa och lyssna på veckans tidning 
redan på torsdagar, en dag innan pappers-
tidningen kommer ut!
 
● Du får också unikt digitalt innehåll som du 
inte hittar i papperstidningen.
 
● Här får du tillgång till Lantbrukspodden.

Har du inte fått utskicket? 
Registrera din mejladress  
genom att skanna koden:

För dig som är LRF-medlem:  

FÅ MER – REGISTRERA DIG FÖR  
VÅRT DIGITALA UTSKICK

ENKELT
UNIKT  

UTVALT

LYSSNA: Bakom rubrikerna på 
Land Lantbruk i jubileumspodden

Kerstin Davidson 
berättar om sina 40 
år som journalist på 
 tidningarna.

Missa inte vårt 
digitala utskick!
Utskicket går till alla LRF-medlemmar som har registrerat sin mejladress. Det 
landar i din mejlkorg varje torsdag.

Här är veckans rubriker:

SVT granskar 
svenskt 
 lantbruk  
– igen
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FORSKNING

Fyra scenarier för   mejerimarknaden

■■ De fyra mycket olika men enligt 
forskarna rimliga scenarierna för 
2030 har tagits fram för att visa hur 
samhälleliga krafter och teknologis-

ka framsteg kan forma framtidens 
mejerilandskap och påverka hela 
kedjan från primärproducenter till 
förpackningsindustri. 

FAKTA: Mejerimarknaden i dag
■■ Den globala mejeriindustrin står 
bakom drygt 16 procent av all 
 dryckeskonsumtion. 

■■ Tillväxten inom mejeri väntas öka 

de närmaste åren. Marknaden för 
fermenterade mejeriprodukter väx-
er över alla världsdelar men framför 
allt i Sydostasien.

Mejerievolutionen
Endast små förändringar jämfört med  
i dag. Mejeriindustrin drivs i samma  
riktning som rådande trender, där  
fortsatt storleksrationalisering är  
en av de starkare krafterna. 

■■ De riktigt stora, industriella mjölk- 
gårdarna blir fler.

■■ Miljöförbättrande insatser görs  
i måttlig omfattning. 

■■ Växtbaserade mjölkprodukter tar  
något större marknadsandelar.

■■ Den teknologiska utvecklingen är 
begränsad.

■■ Mjölkproteinprodukter framställda  
i laboratorium förblir en nisch.

■■ Globaliseringen av mejerisektorn 
fortsätter för att möta efterfrågan  
i länder med underskott av ko- 
mjölk.

Thomas Kalling:
”Det här scenariot kommer nog att, till-
sammans med Green Dairy (Den gröna 
mejeriindustrin), vara den värld vi svens-
kar känner igen oss mest i.”

Den gröna  
mejeriindustrin
Drivs av starka sociokulturella och  
miljömässiga påtryckningar. Mejeri- 
industrin pressas till stora investeringar 
för att leva upp till ökade krav från  
konsumenter och politik, framför allt  
för att minska utsläpp av växthus- 
gaser.  

■■ Småskalig produktion av premium-
produkter kommer att blomstra. De 
som konkurrerar med volym till låga 
kostnader kommer troligen att ha 
investerat ytterligare men snarare för 
att anpassa sig till den nya normen.

■■ Den teknologiska utvecklingen är 
begränsad.

■■ Kostnadsökningar i produktionen kan 
leda till högre mjölkpriser. Samtidigt 
kan betalningsviljan för olika mjölk-
produkter komma att öka.

■■ Växtbaserade mjölkprodukter tar 
stora marknadsandelar.

■■ Mjölkprotein framställt i laboratorium 
är fortsatt en nisch men oklarheter 
kring GMO-frågan gör att konsumen-
ter är skeptiska till produkterna.

 
Thomas Kalling: 
”I vår del av världen kommer vår vilja att 
betala höga priser för olika mjölkproduk-
ter troligen att öka eftersom de i ännu 
högre utsträckning kommer att upplevas 
som en premiumprodukt. Titta bara på 
vad vi är beredda att betala för gårdsme-
jeriprodukter i dag!”

Ny mejeriteknologi
Innovativ teknologi och nya processer  
för att tillverka mjölkliknande protein 
leder till stora förändringar inom  
mejeriindustrin. Det vi i dag känner  
igen som mjölkprodukter kommer  
inte nödvändigtvis från en ko. 

■■ Mejeriföretag med laboratoriebase-
rad produktion tar en självklar plats 
på den stora marknaden.

■■ En fusion av de tre världarna labb-
tillverkning, komjölk och växtbaserat 
leder till helt nya och individuella 
produkter.

■■ Försäljning av dryckesmjölk är ett 
slags sista utväg för de konventio-
nella mejerierna.

■■ Blomstrande produktion av premium 
och hantverksmässiga mejerivaror, 
såsom ost.

■■ Efterfrågan på växtbaserade mjölk-
produkter stiger endast något, trots 
förbättringar gällande näringsinne-
håll, smak och konsistens.

■■ Miljöförbättrande insatser görs i 
måttlig omfattning.

Thomas Kalling: 
”Denna tendens med teknologisk utveck-
ling som driver på labbprodukter är min-
dre trolig i Sverige och vår del av världen 
på kort sikt. Det är framför allt i länder av 
utvecklingskaraktär med stor tillväxt och 
proteinunderskott som detta kommer att 
ske. I Sverige finns det antagligen bara 
begränsad efterfrågan på syntetiska me-
jerivaror. Men blandningar kan bli mycket 
populära.”

Innovation och  
nya värderingar
Ett helt nytt mejerilandskap kan ta  
form utifrån framsteg inom områdena 
miljö och smart teknik. Utvecklingen 
drivs dels av starka miljömässiga och  
sociokulturella krafter, dels av ny  
innovativ teknologi. 

■■ De riktigt stora, industriella mjölk- 
gårdarna är få på grund av kon-
kurrensen från nya regleringar och 
teknologier. 

■■ Blomstrande produktion av premium 
och hantverksmässiga mejerivaror, 
såsom ost.

■■ Laboratorietillverkat mejeriprotein är 
nu kostnadseffektivt och slukar hälf-
ten av mejerimarknaden.

■■ Mjölkdrycker tillverkade på labb når 
framgång, mycket på grund av kost-
nadsfördelar jämfört med de kraftigt 
beskattade animalieprodukterna.

■■ Rejält stigande efterfrågan på 
växtbaserade mjölkprodukter med 
bakgrund av bättre näringsinnehåll, 
smak och konsistens i produkterna. 
Även politiken gynnar det växtbase-
rade.

Thomas Kalling: 
”Detta scenario är det mest annorlunda 
och mest fjärran dagens situation. Det ska 
inte ses som ett fristående scenario i sig 
utan något som uppstår i ett samman-
hang när sociala och miljömässiga krafter 
börjat verka tillsammans med de teknolo-
giska krafterna.”

Framtidens mejerimarknad möts av ökade klimatkrav, ny teknologi,  
förändrade värderingar och fortsatt strukturrationalisering, enligt  
forskning från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Studien har 
 tagit fram fyra scenarier för det globala mejerilandskapet 2030.

Kristina Hansén 
010-184 42 97
kristina.hansen@
landlantbruk.se

Forskaren: 
Tänkbart scenario  
– absolut ingen  
prognos

SCENARIO 4SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

FAKTA: Mejerimarknaden 2030

Fotnot: Scenarierna har en annan numre-
ring i originalstudien.
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Thomas Kalling har  
tillsammans med  
kolleger tagit fram 
framtidsscenarierna för 
mejeriindustrin 2030.

FOTO: LUNDS UNIVERSITET

Fyra scenarier för   mejerimarknaden

■■ Scenarierna visar att den globala 
mejerimarknaden står inför stora 
förändringar de närmaste tio åren. 

Thomas Kalling, professor i 
företagsekonomi vid Ekonomihög-
skolan i Lund, är en av forskarna 

bakom studien. Han har valt att 
kommenterar de fyra scenarierna 
skriftligt för Land Lantbruk.

”Detta är en global studie och 
det vi ser är ett genomsnitt av 
många olika och unika marknader. 

Som enskild liten marknad måste 
man vara väldigt försiktig och ab-
solut inte se detta som  prognoser 
eller liknande. Ett tänkbart sce-
nario är något helt annat än en 
prognos.”

FAKTA: Mejerimarknaden 2030
■■ Scenarierna baseras på en analys av 
sex dominerande globala marknader 
- USA, Kina, Indien, Storbritannien, 
Brasilien och Nigeria. 

I Sverige finns  
det antagligen  
bara begränsad  
efterfrågan  
på syntetiska  
mejerivaror.

■■ Studien har gjorts inom ett 1,5-årigt 
forskningsprojekt på Ekonomihögskolan 
vid Lunds universitet i samarbete med 
Tetra Pak.

KÄLLA:  
EKONOMI- 

HÖGSKOLAN  
I LUND

"Potential för  
affärsutveckling"

Globalt avgörs framtidsscenarierna 
främst av två krafter - strävan efter 
hållbarhet och teknisk utveckling. 

För Sveriges del rör vi oss lång-
samt mot scenario 1 och en grönare 
mejerisektor, tror professor Thomas 
Kalling.

”I Europa och Sverige kommer viljan att kon-
sumera och producera på ett mer miljövänligt 
sätt troligen att vara den mer framträdande 
kraften”, skriver Thomas Kalling i en kom-
mentar till Land Lantbruk.

Framtidens mejerimarknad kan låta avläg-
sen. Men sett till de senaste decennierna har 
antalet svenska mjölkgårdar halverats vart ti-
onde år, vilket ger drygt 1500 mjölklevereran-
de företag 2030.

Hur kan dagens mjölkproducenter för-
bereda sig på förändringarna på meje-
rimarknaden?

”Minskningen av gårdar har inte med efterfrå-
gan att göra utan är främst en konsekvens av 
strävan efter stordrift och produktivitetsvin-
ster, i en allt tuffare internationell konkurrens.”

Tror inte på större omvälvningar
Det har inte varit en fråga som studien fokuse-
rat på men för situationen ser Thomas Kalling 
ändå tre typiska vägar framåt. Den första rör 
sammanslagning av verksamheter för att stär-
ka kostnadspositioner och innovationskapaci-
tet, kallat konsolidering. 

Även diversifiering och omställning mot 
alternativa intäkter kan vara sätt att växa. Dif-
ferentiering med fokus på exempelvis premi-
umprodukter är ett tredje alternativ.

”Personligen tror jag inte att det är någ-
ra större omvälvningar att vänta i en svensk 
kontext men här finns stark potential för af-
färsutveckling på sikt för gårdar och mejerier 
som förstår sin marknad och är beredda att 
satsa.”

Utvecklingen styrs även av hur växt- och 
labbaserat växer fram som komplement eller 
ersättare till kobaserad mjölk. För väletable-
rade aktörer med inarbetade varumärken och 
infrastruktur framhåller Thomas Kalling en 
viktig faktor.

”Att inte missa tåget utan att förbereda sig 
för affärsutveckling och att inte nonchalera de 
möjligheter som nu framträder.”
Kristina Hansén
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FORSKNING

Smart hjälp för  
våtmarksbyggaren 
Forskare på SLU utvecklar ett verktyg som ger förslag 
på hur man optimerar storleken på sin våtmark och ut-
värderar hur mycket fosfor den kommer att rena. Må-
let är att mindre anläggningspengar ska kastas i sjön.

Hur effektiv en våtmark blir avgörs av hur stor yta 
den har, hur mycket vatten den tar emot och var i 
landskapet den placeras. Som hjälp för rådgivare och 
andra som hjälper markägare med våtmarksanlägg-
ning tar nu forskaren Pia Geranmayeh och hennes kol-
leger Faruk Djodjic och Hampus Markensten, vid Insti-
tutionen för vatten och miljö på SLU, fram ett verktyg.

– Målet är ett kartunderlag där man genom att 
klicka på en punkt får en siffra både på hur stor en våt-
mark behöver vara just där och hur mycket fosfor som 
skulle kunna renas på den platsen, säger hon.

Avgörande är att våtmarken inte tar emot mer vat-
ten än den hinner rena. Utifrån högupplösta höjddata 
modellerar forskarna hur vattnet rinner i landskapet 
för att kunna definiera lämpliga placeringar för våt-
marker av olika storlek. 

Forskarnas förhoppning är att kartunderlaget ska 
täcka hela södra Sverige, från Uppland och nedåt, där 
90 procent av jordbruksmarken ligger. 

Testar odlingssystem utan glyfosat
En framtid utan glyfosat kan bli utmanande. För att hitta hållbara lösningar startar nu 
ett omfattande försök med innovativa odlingssystem. I studien jämförs ett system 
där bearbetning och växtskyddsmedel används utifrån nuvarande rekommendationer 
med ett glyfosatfritt system där direktsådd och mekanisk ogräsbekämpning kombi-
neras med mer varierade växtföljder, tätare sådd och olika mellangrödor. I projektet 
undersöks bördighet, avkastning, skördens kvalitet och ogräsföre-
komst. Även den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten utvär-
deras. Experimenten genomförs samtidigt i Uppsala och Kristian-
stad, med två snarlika systerförsök i England och Sydafrika.

– Eftersom alla växtföljdens grödor odlas varje år och försöket är 
så pass stort med 4 hektar på varje plats tror jag att vi redan om tre 
år kommer att kunna svara på om det är möjligt att ersätta glyfosat 
med andra metoder, säger Alexander Menegat, forskare i växteko-
logi på SLU.

Land Lantbruk har listat några av de mest  
intressanta projekten som just nu pågår på SLU.

Anna Ellström red@landlantbruk.se

Naturens egna metoder, havets överskott och smarta  
digitala verktyg är några av de pusselbitar till framtidens  
jordbruk som forskningen just nu undersöker. 

Socker till myror stoppar bladlössen
Genom att distrahera myrorna i äppelodlingen tycks man enligt  
ny forskning från SLU kunna trycka ner bladluspopulationen. 

– Lössen är som kor för myrorna, som först mjölkar dem och  
sedan äter upp dem. Men myror är också grymma djur som  
försvarar lössen från deras naturliga fiender, säger Teun Dekker,  
forskare på Institutionen för växtbiologi på SLU Alnarp.

I början av säsongen placerade forskarna ett rör med  
sockerlösning vid trädbasen i en äppelodling. Resultaten  
blev tydliga. Med sockerlösningen minskade antalet myror,  
varpå lössens naturliga fiender ökade. På grund av deras  
attacker kollapsade bladluskolonin. 

Studien har gjorts i ekologisk äppelodling. 
Nu utvecklar forskarna en sockerpasta som odlarna  

lätt ska kunna applicera på träden.
Alexander 
Menegat

Naturligt och  
smart i framtidens 

lantbruk

Vall bedöms med N-sensor
Att hitta rätt tidpunkt för vallskörden är svårt 
men centralt för foderekonomin i både mjölk- 
och köttproduktion. Institutionen för norr-
ländsk jordbruksvetenskap på SLU utvecklar 
därför metoder för att genom bildanalys upp-
skatta foderkvaliteten hos gräs- och klöver-
vallar. I forskningen används Yaras N-sensor 
för att bedöma vallens biomassa, proteininne-
håll och smältbarhet. Tanken är att använda 
informationen som underlag för beslut om 
både gödsling och tidpunkt för vallskörd. 

– Vi har en del lovande resultat men mer 
utvecklingsarbete behövs innan vi med  
säkerhet kan säga att metoden fungerar,  
säger David Parsons, avdelningschef  
Växtodling på Institutionen för  
norrländsk jordbruksvetenskap  
på SLU.

– Inför första vallskörden  
fungerar temperaturdagar  
bra för att bedöma skördetid- 
punkten men för återväxterna  
tror vi att N-sensorn kan vara  
ett bra prognosverktyg. En fördel  
är också att den ger snabbare  
svar än analyser av grönmassa  
på labb, säger David Parsons.

3
... blad eller tidigare är den nya rekommendationen  
för mekanisk bekämpning av åkertistel. Tidigare var  
rekommendationen bekämpning vid 8–10 blad. 

Idén till försöken som lett fram till de nya riktlinjerna 
fick forskaren Anneli Lundkvist och hennes kolleger på 
SLU Ultuna efter att ha deltagit vid lantbrukares fält-
vandringar för tio år sedan. 

– Flera av de ekologiska lantbrukare som var med 
ansåg att de fick bättre effekt om de bekämpade tidiga-
re än vad riktlinjerna sa, säger Anneli Lundvist. 

Efter försök, där växtdelar från 1000-tals plantor 
av åkertistel, åkermolke och kvickrot vägts vid olika 
utvecklingsstadier, har lantbrukarnas erfarenheter be-
kräftats. Ogräsens kompensationspunkt infaller tidigare 
än äldre försök visat.

– Det avgörande var att vi tog med även finrötterna, 
som när vi mätte visade sig stå för en betydande del av 
växternas underjordiska biomassa i början av säsong-
en, säger Anneli Lundvist.

Också för åkermolken har nya råd kommunicerats 
till näringen och resultaten från de nyss avslutade för-
söken på kvickrot lutar även de åt råd om en tidigare 
bekämpning.
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AKTUELLT

Djur störs av oljud från människor
■■ Oljud försvårar kommunika-

tionen mellan djurarter, visar ny 
forskning från Queen’s University 
i Belfast, Nordirland. Forskar-
na utgick från resultaten i 23 olika 
studier med 31 djurarter, däribland 
grodor och fåglar, och analyserade 
hur de påverkades av ljudförore-
ningar. Det visade sig att buller 
kan göra att djuren tvingas ändra 

på ljudsignaler de sänder ut vid 
livsviktig kommunikation som 
exempelvis vid parningsbeteende, 
mellan förälder och unge eller för 
att mota bort rovdjur. För att mins-
ka hoten mot biologisk mångfald 
betonar forskarna vikten av att 
värna om landskap och miljöer dit 
ljudföroreningar inte når.
Kristina Hansén

Agromek Stars- 
tävlingen blir virtuell

■■ Agromek Stars-tävlingen blir 
verklighet, trots att Nordeuropas 
största lantbruksmässa i Herning 
i Danmark ställs in i år på grund 
av coronakrisen. Tävlingen ge-
nomförs virtuellt och utställarnas 
produktnyheter presenteras i slu-
tet av januari på Agromeks webb-
platser och i sociala medier. 

– Utställarna hörde av sig till 
oss och önskade att tävlingen 
hålls. Det känns bra, säger Sten 
Andersen som är chef för Agro-
mek. 

Nyheterna bedöms enligt sam-
ma kriterier som tidigare år och 
får en, två eller tre stjärnor. En 
produktnyhet koras som vinnare 
i januari. 
Jonna Söderqvist

■■ Pris till Årets nötköttsföretagare 
2020 och ny ordförande för Sveriges 
Nötköttsproducenter (SNP) var höjd-
punkter på Kött-
riksdagen, SNPs 
digitala årsstämma 
i december.

Årets nötköttsfö-
retagare 2020 blev 
Patrik Agerberg 
och Mikael Eriks-
son i Myckelåsen, 
Hallen. Barn-
domsvännerna 
driver lantbruket Fjöset Utveckling 
med ekologisk dikoproduktion inrik-
tad mot livkalvsförsäljning (runt 200 
moderdjur och rekrytering). Enligt 
juryns motivering prisas de bland an-
nat för sitt kontinuerliga arbete för en 
mer rationell och lönsam produktion 
och hur de kombinerar traditionell 
fäboddrift med modern teknik, som 
GPS-sändare på korna.

På stämman lämnade även Jan 
Forssell över ordförandeklubban 
till värmlänningen Henrik Lander. 
Henrik Lander bedriver ekologisk 
köttproduktion med plats för 350 
djur på släktgården Lönngården ut-
anför Molkom. Förbättrad lönsamhet 
i branschen är en av de frågor han 
prioriterar att driva. Till ny styrelse-
ledamot valdes Pontus Norman från 
Roma, Gotland.
Kristina Hansén

Pris och ny ordförande 
för nötköttsproducenter

Årets nötkötts-
företagare 2020.

VÄRLDEN Redaktör Marie Henningsson

Djurskyddskontroller 
ska skärpas i Danmark

■■ Var tredje djuruppfödare i 
Danmark fick 2019 anmärk-

ningar på sin djurhållning. Det är en 
ökning jämfört med 2018 och därför ska 
djurskyddskontrollerna skärpas. I stället 
för att kontrollera 5 procent av djurhål-
larna ska man kontrollera 10 procent. I 
Fødevarestyrelsens rapport konstateras 
dock att överträdelser som leder till po-
lisanmälan minskat markant.
Marie Henningsson

Jordbruksministern  
vill stärka jordbruket 

■■ Vid årsskiftet tog Portugal 
över ordförandeskapet för EU 

efter Tyskland. Landets jordbruksmi-
nister Maria do Céu Antunes säger 
enligt Landsbygdens folk att hon vill 
fortsätta att utveckla den gröna Cap-
arkitekturen. Hon vill även stärka jord-
bruket och arbeta för en rättvis matför-
sörjning. Jordbruket sysselsätter drygt 
en tiondel av arbetskraften i Portugal.
Marie Henningsson

Fler vildsvin smittade  
av svinpest 

■■ Den stigande kurvan med 
antalet tamgrisar som smittats 

med afrikansk svinpest bröts under 
2020. Men kurvan med smittade vild-
svin pekar uppåt. 2019 har 10 370 vild-
svin konstaterats smittade jämfört med 
6 407 under 2018. Polen och Ungern 
sticker ut med sammanlagt 7 777 smit-
tade vildsvin. 1 180 tamgrisar har kon-
staterats smittade, de flesta i Rumänien.
Marie Henningsson

GMO-gris godkänd 
som livsmedel

■■ USAs livsmedels- och 
läkemedelsmyndighet, FDA, 

har godkänt en genetiskt modifierad 
gris att användas både som livsmedel 
och för medicinskt bruk. GMO-gri-
sen går under namnet GalSafe och är 
utvecklad av Revivicor. Enligt Land-
brugsavisen saknar köttet från grisen 
kolhydraten alfa-gal och kan därför 
ätas av människor med köttallergi.
Marie Henningsson

I Land Lantbruks 
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01 utsågs Cecilia McAleavey till så 
kallad bubblare. I motiveringen ska 
det stå att organisationen Växtba-
serat Sverige "lobbar för likvärdiga 
konkurrensvillkor och ökad produk-
tion och konsumtion av växtbasera-
de livsmedel”. Dessutom är Cecilia 
McAleaveys rätta titel Director Sus-
tainable Eating & Public Affairs.

Utbrott av fågelinfluensa i Skåne 
■■ Samtliga 18 000 fåglar fick avlivas 

i en stor kläckningsanläggning i 
Skåne som i förra veckan drabbades 
av ett utbrott av fågelinfluensa. 

”Utbrottet är naturligtvis bekym-
mersamt eftersom det rör en stor 
anläggning och det finns många 
andra fjäderfäbesättningar i när-
området”, säger Katharina Gielen, 
biträdande avdelningschef på Jord-
bruksverkets djuravdelning, i ett 
pressmeddelande.

Smittan tros indirekt ha kommit 
från vilda, vattenlevande fåglar och 
risken för fortsatt smitta från vilda 
fåglar bedöms vara hög, enligt Sta-
tens veterinärmedicinska anstalt.

Hittills under säsongen har sex 
fall av fågelinfluensa konstaterats 
hos vilda fåglar i Skåne och ett på 
Gotland. En kalkonbesättning och 
en mindre gård med hobbyhöns 
har också drabbats.
TT 

Nya ledamöter vid SVA 
■■ Dag Rogne, före detta regionord-

förande i LRF Värmland och numera 
kommunalråd (C) i Säffle, samt Anna 
Forslid, veterinär på LRF, är nya leda-
möter i SVAs, Statens veterinärmedi-
cinska anstalts, insynsråd.  

Insynsrådet har till uppgift att till-
godose behovet av en demokratisk 
insyn och medborgerligt inflytande. 
Generaldirektören vid SVA är ordfö-
rande i insynsrådet och håller rådet 
informerat om myndighetens verk-
samhet. Insynsrådet har inga besluts-
befogenheter.

Rådets nya sammansättning gäller 
från den 1 januari 2021 till och med 
den 31 december 2022.
Marie Henningsson

Mark- och miljööverdomstolen 
har slagit fast att husbehovsun-
dantaget gäller även för stora 
vattenuttag. Därmed får mjölk-
företagaren Hans Cederlöf rätt 
att kunna förse 1 500 mjölkkor 
med vatten.

Hans Cederlöf utanför Sala fick först 
avslag från Mark- och miljödomstolen 
om att utöka antalet kor på gården med 
motiveringen att det krävs tillstånd för 
uttag av dricksvatten till djuren. Men i 
Miljöbalken finns ett så kallat husbe-
hovsundantag och Hans Cederlöf be-
viljades prövningstillstånd i Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt 
som dömde till hans fördel. Domen 
betyder att Miljöbalkens husbehovs-
undantag för dricksvatten till djur även 
gäller för stora vattenuttag.

– Jag är glad över att ha vunnit men 
det känns inte bra att utbyggnaden 
försenats i två år för att en myndighet 
gjort en felaktig bedömning, kom-
menterar Hans Cederlöf.

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & Co, 
har varit ombud i målet.

– Det är glädjande nyheter och ett 
solklart klargörande av dagens lag-
stiftning av Mark- och miljööverdom-
stolen.

En viktig skillnad mellan lantbruks-
företag och industriföretag är att till en 
gård hör mark. Nederbörden på mar-
ken bidrar till grundvattenbildning 
och på Hans Cederlöfs ägor bildas 
årligen cirka 400 000 m3 grundvatten 
och det aktuella uttaget skulle motsva-
ra cirka 100 000 m3 per år.

Marianne Lindberg 010-184 44 24
marianne.lindberg@atl.nu

Lantbrukare fick rätt om 
uttag av grundvatten
DOM

RÄTTELSE

Dömd till samhällstjänst 
efter telefonterror

■■ Telefonterrorn mot en minkupp-
födare och dennes fru slutade med 
skyddstillsyn och 100 timmars sam-
hällstjänst för den 30-årige djurrätts-
aktivisten. Efter avslutad rättegång 
valde Skaraborgs tingsrätt att släppa 
honom ur häktet.

Domen avsåg olaga förföljelse 
beträffande uppfödaren och åtta fall 
av ofredande beträffande hustrun. 
Aktivisten ska ersätta dem med 5 600 
kronor vardera i skadestånd.

30-åringen dömdes 2014 för att 
bland annat ha bränt ned ett garage 
hos samma uppfödare.
Göran Berglund
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Frans Brozén får minst lika bra 
timpenning som småskalig.

”Nu kan jag producera med 
en rimlig arbetsinsats”
För fem år sedan var Fåröbonden 
Frans Brozén storskalig odlare av 
ekologisk lök och potatis. Efter 
 växlingen till småbruk med egen 
gårdsförsäljning har nattsömnen 
blivit bättre men frustrationen 
över handelns höga marginaler på 
ekoprodukterna finns kvar.

Frans Brozén är lantbrukare för att få upp-
leva hur allt börjar växa och spira på våren. 
Han njuter av den omväxlande tillvaron 
där även skogsskötsel ingår. 

Du har varit en av Sveriges största 
ekologiska odlare av bland annat 
 potatis och lök. Hur såg odlingen ut 
då jämfört med i dag?
– 2014–2015 hade jag lök och potatis 

på 30 hektar, 5 hektar morötter och något 
hektar vardera av betor och kålväxter. I 
dag odlar jag i stort sett alla slags grönsa-
ker på 1,5 hektar med försäljning i egen 
gårdsbutik och till restaurang. Odling av 
gotlandsspelt och gotlandsemmer har jag 
på 12 hektar.

Varför skalade du ner?
– Jag hade gjort stora investeringar i 

 maskiner för att packa lök och köpt ett 
stort lagerhus med packeri för potatis. 2014 
ville Coop i stället skicka potatisen till 
 Skåne för packning och 2016 blev jag även 
av med hanteringen av lök. Jag ställdes 
inför valet att förlora 3 miljoner i omsätt-
ning för att producera en bulkprodukt utan 
arbete för personalen under vinterhalvåret. 
Men jag orkade inte springa fortare utan 
började avveckla för att komma tillbaka till 
ett liv.

Hur upplever du den småskaliga 
verksamheten?
– I dagsläget som väldigt skön, rolig och 

omväxlande. Jag har 10 miljoner mindre 
i skuld, inga anställda och sover bättre 
på nätterna. Det var skitroligt när konsu-
menter runt om i landet hörde av sig med 
glada tillrop när de köpt mina produkter 
men tidspressen kring att få order fram till 
klockan elva samma dag som produkterna 
ska gå är skön att slippa. Nu kan jag pro-
ducera med en rimlig arbetsinsats på som-
maren och sköta mina förtroendeuppdrag 
på vintern, då jag även har tid att gå ut och 
njuta av naturen och reflektera över vad jag 
håller på med. Även om familjen kanske 
inte håller med har jag mer tid för dem än 

om jag fortfarande varit med på tåget. 
Du har uttryckt missnöje kring 
 handelns villkor. Vad handlar det 
om?
– Jag är mest missnöjd med att deras 

marginaler på ekologiska produkter är 
mer än dubbelt så höga som på konven-
tionella. Skillnaden mellan konventionell 
och ekologisk purjo är 30 kronor kilot, när 
bonden får 10 kronor mer betalt. Gros-
sisterna får sina prylar 5–6 dagar i veckan 
och butikerna lägger order dagligen så 
svinnet i butik kan inte bli jättestort. Ett 
kilo ekomorötter tar inte större plats, är 
inte tyngre att flytta och tar inte längre tid 
att skanna än konventionella.

I dag säljer du dina produkter i egen 
gårdsbutik. Hur ligger dina priser 
jämfört Coops eller Icas?
– På ungefär samma nivå, inte lägre. 

Men nu gör jag allt arbete själv och får 
hela produktpriset. Det ger minst lika bra 
betalt per arbetad timme nu som tidigare, 
men kräver lite ströjobb och förtroende-
uppdrag vid sidan av.

Anna Ellström  
red@landlantbruk.se

FAKTA:  
Frans Brozén

■■ Ålder: 59 år.
■■ Gör: Ekologisk 
grönsaksodlare 
och lammbonde. 
Förtroendevald i 
en mängd organi
sationer.

■■ Familj: Sambo, 
barn och barnbarn.

■■ Bor: Fårö, Gotland.
■■ Bakgrund: Kemi
ingenjör med 
engagemang i 
släktens jordbruk.

■■ Fritidsintressen: 
Fritidspolitiker. 
Hjälper genom 
föreningen ”Till
sammans på norr” 
flyktingar som kom 
till Gotland 2015.

Frans Brozéns  
tips för att öka 
 betalningen

■■ Samarbeta med andra 
lantbrukare kring försälj
ningen.

■■ Lyssna på vad mark
naden vill ha. Eftersom 
handeln styr måste man 
ha bra kontakt med den.

■■ Om man inte vill satsa 
pengar på att bli jättestor 
är rekoringar ett bra sätt 
att testa att sälja på en 
lokal marknad. Om ingen 
rekoring finns, samla 
ihop kollegerna och hitta 
ett system för lokal för
säljning.

Som småskalig grönsaksodlare med egen försäljning får Frans Brozén minst lika hög timpenning som tidigare. Även om det krävs kompletterande jobb vid sidan av njuter 
han av att slippa miljonskulder och av att under vintertid kunna njuta av naturen. FOTO: MALIN STENSTRÖM
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FAKTA: Landbaserat vattenbruk

■■ Recirkulerande vattenbruk används 
för fiskuppfödning som är land
baserad. Vattnet pumpas runt i 
odlingen och passerar genom en 

mängd filter som tar 
upp partiklar 

och ämnen innan vattnet luftas och 
syresätts och kan användas i od
lingen igen. 

■■ Akvaponik  kretsloppsodling. Här 
kombineras växtodling med fisk
odling. Vattnet från fiskarna pumpas 
ut till växtbäddar eller växthus där 
växterna tar upp näring och renar 
vattnet från partiklar innan det går 
tillbaka in i fiskodlingen igen. 

Intresset för att odla fisk i land-
baserade anläggningar växer. 
Företagen Gårdsfisk och Peckas 
ser ett allt större intresse, dels 
från konsumenter, dels från en-
treprenörer som ser potentialen 
och vill börja föda upp fisk.

Efter en uppbyggnadsfas på åtta år har 
Gårdsfisk vind i seglen. Intresset för 
att bli kontraktsuppfödare är stort och 
målet på 17 fiskstall 2024 ser ut att nås 
redan 2021.

– Vi har tecknat kontrakt på elva  stall 
nu varav två är färdigbyggda, berättar 
Johan Ljungqvist, VD för Gårdsfisk. 

Gårdsfisks koncept är att knyta till 
sig lantbrukare som vill bygga fiskstall 
genom att erbjuda ett egenutvecklat 
system för fiskuppfödning där hela 
kedjan ingår, från inköp av yngel till 
att fiskarna köps tillbaka, förpackas 
och säljs.  

– Det vi erbjuder är en trygg inve
stering där fiskar föds upp under ett 
gemensamt varumärke, säger Johan 
Ljungqvist. 

Satsar på rödstrimma
Företaget har valt att satsa på rödstrim
ma som trots att den är relativt okänd i 
Sverige är en av de vanligaste matfisk
arna globalt. I odlingen finns också 
clarias, en malfisk. 

– Om rödstrimma är fisken man 
äter på helgen är clarias en kotlettfisk 
som passar bra som vardagsmat, säger 
 Johan Ljungqvist. 

Under uppbyggnadsfasen har 
Gårdsfisk varit aktivt med marknads
föring och att förpacka sitt budskap 
med mervärde genom att framhålla 
klimat, djurvälfärd, smittskydd och 
certifieringar. Vid två tillfällen har det 
tagits in riskkapital i bolaget, senaste 
gången från LRF.  

Planer på att utöka 
I dag produceras och förpackas nä
ra 2 000 ton fisk på anläggningen i 
Kristianstad och medarbetar
na har sedan början av året 
ökat från sju till 18. Hittills 
finns anläggningar bara i 
Kristianstads kommun, 
men nu ser sig Gårds
fisk om för att skaffa 
berednings lokaler och 
kontraktsuppfödare på 
fler ställen i landet. 

En annan producent 
är Peckas naturodling
ar i Härnösand som var 
först i Sverige med att odla 
fisk i stor skala i akva poniska 

system. Det innebär att vattnet från 
fiskodlingen leds in i ett växthus där 
det bevattnar grönsaker samtidigt som 
det renas och syresätts innan det går 
tillbaka in till fisktankarna. 

Skiftar fokus 
I dag har Peckas en kapacitet på 35 ton 
men har nyligen byggt ännu en anlägg
ning, vilket gör att verksamheten fullt 
utbyggd ökar till 60 ton. Man föder upp 
regnbåge men genomför även försök 
med atlantlax. 

– Tanken är att Peckas ska gå från att 
vara grönsaks och fiskproducent till 
att utveckla och sälja system för akva
ponisk odling, berättar Mattias Gem
borg, VD för Peckas. 

Nyligen genomförde man en emis
sion i bolaget för att kunna finansiera 
omställningen till systemleverantörer. 

– Vi kommer att fortsätta verksam
heten med produktion men flyttar fo
kus till forskning och utveckling kring 
bland annat system och fiskarter, säger 
Mattias Gemborg.

Han upplever intresset för lokal 
odling med akvaponiska system som 
mycket stort.

– Vi är redo att börja leverera, säger 
han.
Mari Nälsén  
red@landlantbruk.se

Stort intresse för att 
odla fisk på torra land

Rödstrimma –  
vanligare än lax.

Clarias - en 
av de odlade 
arterna.

Produkterna finns i dagligvaruhandeln.

Just nu finns kontrakt på elva fiskstall som ska börja byggas inom kort.
FOTO: GÅRDSFISK 
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Förslag om strandskydd 
gynnar landsbygden
Förslagen i den nya utredningen 
om strandskydd öppnar möj
ligheter för dem som bor och 
verkar på landsbygden.

– Varje sida i utredningen 
andas utveckling av lands
bygden men det finns fallgropar 
att vara vaksam på, säger Erik 
Evestam, äganderättsexpert  
på LRF. 

I juni 2019 tillsatte regeringen en ut-
redning som skulle se över strand-
skyddslagstiftningen. Nu är den klar 
och betänkandet lämnat till regeringen. 
Direktiven i Strandskyddsutredningen 
var tydliga, det skulle ges förslag om att 
det skulle bli lättare att bygga strand-
nära på landsbygden och att det lokala 
inflytandet skulle stärkas. 

– Jag tycker att utredningen lyckats 
med det, säger Erik Evestam. Nu åter-
står att se om det kan bli verklighet 
också. 

Tas bort vid anlagda vatten
I utredningen föreslås det att allt 
strandskydd runt sjöar som är mindre 
än 1 hektar och runt vattendrag som 
är upp till 2 meter breda tas bort. Det 
ska enligt utredningen leda till minskat 
krångel för den som vill bygga strand-
nära. 

Strandskyddet föreslås också tas 

bort på anlagda vat-
ten såsom våtmar-
ker och vid dammar 
som tillkommit efter 
1975. Det gäller i he-
la landet, i dag är det 
strandskydd runt våt-
marker i vissa län, i 
andra inte.  

– Det är otroligt 
viktigt att det tas bort eftersom strand-
skyddet inträder när våra lantbrukare 
anlägger dammar för bevattning eller 
en våtmark för att förhindra närings-
läckage. Det drabbar de gröna näring-
arna negativt, säger Erik Evestam. 

Landsbygdsområden får dispens 
Utredningen föreslår också att kom-
muner kan ansöka hos länsstyrelsen 
om att strandskyddet helt kan tas bort 
inom områden som har mycket strand 
och lågt exploateringstryck. Kommu-
ner ges också möjlighet att peka ut 
områden, landsbygdsområden, i sina 
översiktsplaner som kan få generös 
dispens. De här landsbygdsområdena 
kan vara hur många och hur stora som 
helst. 

Erik Evestam anser att utredaren 
gjort ett bra jobb och om utredningen 
leder till en ny strandskyddslag väl-
komnas den av många. 

– Det skulle ges möjligheter till att 
bygga i nya strandnära områden och 
det skulle gynna lantbrukare, turistfö-

retagare och andra som är verksamma 
inom de gröna näringarna.

Han varnar samtidigt för att det finns 
kritiska röster inom politiken såväl 
som inom myndigheter och miljörö-
relsen som inte vill luckra upp reglerna 
för att bygga strandnära.

– Nu ska förslaget ut på remiss och 
det är många på det långa repet mellan 
utredningen och den praktiska effek-
ten som är emot en ny strandskyddslag.

Mari Nälsén  
red@landlantbruk.se

FAKTA: Strandskyddet

■■ Strandskyddets ursprungliga syfte 
var att förhindra att strandnära 
områden exploaterades men också 
att ge tillgång till strandområden i 
enlighet med allemansrätten. Det 
utökades till att även vara ett skydd 
för växt- och djurliv 1994.  

■■ Den nya utredningen är en del av 
januariavtalet mellan Socialdemo-
kraterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Miljöpartiet. Dess direktiv 
var att föreslå ändringar så att 
strandskyddet kan anpassas till hur 
befolkningstätheten och exploate-
ringstrycket ser ut på olika platser.

I utredningen av nytt strandskydd föreslås att skyddet tas bort på anlagda våtmarker och vid dammar som tillkommit efter 1975. 
 FOTO: GÖRAN BERGLUND

Erik Evestam

Nya regler för 
pannor börjar 
gälla om två år 
Kravet på att pannoperatörer 
ska certifiera sig flyttas fram 
till december 2022. 

– Vi kommer att se över 
vad vi behöver förtydliga, 
säger Torben Vincent sen på 
Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket skjuter fram kra-
vet på certifiering. Beslutet gäller 
retroaktivt från och med den 1 de-
cember 2020 för pannor i kategori 1 
och 2. Kravet på att pannoperatörer 
ska certifiera sig gäller för A- och 
B-pannor i alla fyra kategorier den 
1 december 2022. 

– Vi vet att det var många som 
inte hunnit få sin certifiering av 
olika orsaker, främst på grund av 
covid-19, säger enhetschef Torben 
Vincentsen på Arbetsmiljöverket.

Många lantbrukare har varit kri-
tiska bland annat till att informa-
tionen har varit bristfällig och att 
reglerna varit otydliga.

– Vi kommer att se över vilka 
målgrupper som vi inte nått, till ex-
empel lantbrukare, vad vi behöver 
informera mer om och vad vi behö-
ver vara tydligare med.  

För höga kunskapskrav
Myndigheten kommer också att be-
akta synpunkterna om att nivån på 
kunskapskraven är för hög i relation 
till hur lite det höjer säkerheten, en 
kritik som bland annat LRF lyft 
fram.

– Vi kommer att titta på och 
diskutera kunskapskravet för olika 
pannor tillsammans med kontroll-
organen men jag kan inte garantera 
att det blir ändringar.

Samtidigt förnyar Arbetsmiljö-
verket sin regelstruktur för före-
skrifterna. Beslut väntas i början av 
2022 och planen är att den träder i 
kraft i början av 2023. 

Är det uteslutet att reglerna 
om certifieringen av pannope- 
ratörer ändras i samband med 
översynen av regelverket?

– Nej, det är det förstås inte, det är 
inte vår avsikt i dagsläget.
Jonna Söderqvist 010-184 25 65
jonna.soderqvist@lrfmedia.se

FAKTA: Certifiering  
av pannoperatörer

■■ För A- och B-pannor i alla fyra 
kategorier träder kravet på certi-
fiering i kraft samtidigt i decem-
ber 2022.

■■ Kravet gäller främst vattenburna 
pannor, varmluftspannor omfat-
tas normalt inte.

■■ Många pannor i lantbruket har klass 
B: en driftstemperatur på 65–110 
grader och en effekt över 100 kW.
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Lyssna på det bästa 
av Lantbrukspodden

Han vann Teknikutmaningen
Philip von Heideken 
tröttnade på att stå i 
dammet och manövrera 
avlastarbordet under 
grässkörden. Han löste 
problemet på egen hand 
och vann till på köpet Land Lantbruks  
tävling Teknikutmaningen.

Philip von Heideken. FOTO: PER GROTH

Per Carlsson intervjuas av Göran 
Berglund.  FOTO: GÖRAN BERGLUND

Erik Lewin.   FOTO: MARIA ZANDER

Du har väl inte missat Lantbrukspodden? Du 
kan alltid gå tillbaka i vårt bibliotek och lyssna 
på tidigare intervjuer. Här är ett par favoriter! 

Extremistiska brott i miljöns namn
Säkerhetsexperten Erik 
Lewin menar att miljö-
rörelsen i framtiden inte 
kommer att nöja sig med 
demonstrationer. En ex-
trem del kommer att vil-
ja gå mycket längre än så. I Lantbrukspod-
den resonerar han om terrorbrott som 
kan komma att utföras i miljöns namn.

Viltstängslet gav  
nya affärsmöjligheter
Med 10,5 kilometer vilt-
stängsel runt sin åker-
mark har Anders Norlén 
på Selön i Sörmland 
börjat odla specialgrödor 
som annars hade varit 
helt otänkbara med tanke på vilttrycket.

Så fungerar det att  
bedriva jordbruk i Ryssland
Baksidan är GPS-märkta 
verktyg och maskiner, 
ett måste med för-
skottsbetalning innan 
leverans och språkbar-
riären som ofta kräver 
tolk. I gengäld finns gigantiska slätter och 
betydligt lägre arrendepriser än i Sverige. 
Hör Per Carlsson från Hjo berätta om hur 
det fungerar att bedriva jordbruk i Ryss-
land.

Så lyssnar du
Klicka på länken i det digitala 
utskicket som kommer till din 
mejlkorg på torsdagar. 
Du kan också söka på  
”Lantbrukspodden” där poddar 
finns, exempelvis Spotify och 
Podcaster. 
Glöm inte att prenumerera på 
podden så riskerar du inte att 
missa när det kommer nya 
 avsnitt!

Trots utökad tilldelning gick 
det snabbt att fälla vargarna 
under licensjakten i Gävle-
borgs län. Nu undersöks om 
det finns ytterligare varg i de 
aktuella reviren.

Det dröjde bara två dagar för jägarna 
att fälla de sex vargar som tilldelats i 
reviret Andån i trakten av Järvsö. Da
gen därpå valde länsstyrelsen att öka 
tilldelningen med fyra vargar, en jakt 
som var över två dagar senare.

– Nu inväntar vi svar på vilka in
divider som är skjutna. Tio vargar 
motsvarar det antal som vi hade vid 
inventeringen av reviret, säger Joel 
Isensköld, avdelningschef på Läns
styrelsen Gävleborg.

Misstanke om fler vargar
Länsstyrelsens viltspårare fortsätter 
tillsammans med jägarna att samla 
prov på spillning och urin som an
träffas i reviret samt att registrera 
observationer. 

Misstanken finns att det rör sig yt
terligare vargar i reviret.

Efter den gångna helgen hade fem 
av sex vargar fällts i Ryssjön öster om 
Ockelbo, det andra reviret i Gävle
borg som är föremål för licensjakt. 
Enligt Johan Lundberg, en av jaktle
darna, är förutsättningarna där delvis 
annorlunda.

– Dels hade vi inledningsvis mind
re snö, dels är detta ett revir som inte 
haft samma flockbildning som i And
ån. Här har vi fått stänga in vargarna 
en och en vilket gjort att det tagit  
lite längre tid, berättar Johan Lund
berg.

Hans bedömning är att det även i 
Ryssjön finns fler än sex vargar och 

i likhet med Andån säkrar man fort
löpande spår för att eventuellt också 
här kunna motivera en utökad jakt.

– Ambitionen i beslutet om licens
jakt är ju att glesa ut vargpopulatio
nen och tömma de aktuella reviren. 
Situationen här i Gävleborg med åt
minstone 150 vargar är fullständigt 
ohållbar, menar Johan Lundberg.

Slut i februari
I Andån har alfaparet skjutits och i 
Ryssjön fälldes alfahannen, en varg 
på 54 kilo, redan under jaktens första 
dag.

Totalt ska 30 vargar fällas innan 
licensjakten avslutas den 15 februa
ri. Både i Stora Bör öster om Årjäng 
i Värmland och i Vidaln på gränsen 
mellan Örebro och Västmanlands 
län har det på grund av snöbrist in
ledningsvis gått trögare.

Tecken på nytt revir
Medan licensjakten pågår rapporte
rar flera av jakttidningarna om att 
det finns tecken på en pågående re
virbildning söder om Kristianstad i 
Skåne. Länsstyrelsens personal har 
dokumenterat spår av ett vargpar 
men det är ännu oklart om det rör 
sig om en hanne och en hona.

Enligt ett pressmeddelande från 
Länsstyrelsen Skåne har två vargdö
dade dovhjortar påträffats i området. 
Dessutom antas det utifrån trovärdi
ga observationer finnas ytterligare en 
varg i trakterna kring Söderåsen och 
Eslöv.

”Mycket tyder på att vi just nu har 
tre vargar i Skåne”, säger viltvårds
handläggare David Börjesson i press
meddelandet.
Göran Berglund 010-184 42 83
goran.berglund@landlantbruk.se

Licensjakten på varg har gått snabbt i Gävleborgs län och i ett av reviren utökades 
tilldelningen med fyra vargar. Totalt får i nuläget 16 vargar fällas. Bilden är tagen 
vid ett annat jakttillfälle.  FOTO: TT

Snabb jakt trots 
ökad tilldelning
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EU

Mindre krångel och 
mer miljö i nya Cap
Om två år ska politikernas 
 löften om att minska lantbruka-
rens krångel omsättas i ett nytt 
och förenklat regelverk. Det ska 
bli färre villkor och ett minskat 
antal stöd.

Före jul presenterade Jordbruksverket 
ett första förslag till en strategisk plan 
för hur EUs reform av jordbrukspoliti-
ken, Cap, ska genomföras i Sverige från 
den 1 januari 2023.

– Förenklingen märks bland an-
nat i färre och enklare villkor och ett 
minskat antal stöd. Vissa stöd slås ihop 
och  andra hanteras nationellt, säger 
Andreas Mattisson, biträdande avdel-
ningschef på jordbruks- och analys-
avdelningen.

Att schablonersättningar ska använ-
das mer i företagarstödet lyfter han 
fram som ett annat exempel på förenk-
ling.

”Stabilitet är viktigt”
Detta handlar om ett första förslag, 
understryker Andreas Mattisson. Men 
ändå framträder en ganska tydlig bild 
av det kommande Cap i stora drag, nå-
got för regeringen att jobba vidare med.

Att så lite som möjligt ska rivas upp 
av dagens fleråriga direktstöd är en 
tydlig linje.

– Stabilitet är viktigt för att lantbru-
karna ska kunna planera sin ekonomi 
framåt, säger Andreas Mattisson.

Gårdsstöden blir således kvar, i 
stort sett oförändrade, även om själva 
stödrätterna tas bort av förenklings-
skäl. Stödet till unga lantbrukare kvar-
står, men här stryks utbildningskravet 
som upplevts som krångligt.  Ett viktigt 
besked till branschen är att den kopp-
lade nötkreatursersättningen behålls.

Andra delar av förslaget präglas av 
förändringens vindar och höjda ambi-
tioner när det gäller miljö och klimat 
som är nya Caps signum.

Mer miljöstöd
En mycket stor förändring i pelare 1 
är att ettåriga frivilliga miljöersätt-
ningar, så kallade eco-schemes, kom-
mer att omfatta så mycket som 20–30 
procent av direktstöden. Dessa ska bli 
mer skarpslipade verktyg än de förgrö-
ningsstöd som slopas.

Här lägger Jordbruksverket fram 
några viktiga konkreta förslag. Till eco- 
schemes omvandlas stödet för minskat 
kväveläckage, vilket redan finns för od-
ling av fånggrödor och vårbearbetning.

– I det här stödet vill vi lägga till od-
ling av mellangrödor. Det är ett bra sätt 
att öka kolinlagring och därmed bidra 
till klimatmålet.

Som en eco-scheme vill Jordbruks-

verket även se de ekologiska stöden, 
liksom en helt ny åtgärd som kallas 
blommande slättbygder, med stöd för 
insådd av örtblandningar.

Listan över eco-schemes hålls öppen 
för fler åtgärder.

Beslut i februari
Det förslag som Jordbruksverket nu 
har lämnat över ska av flera orsaker 
betraktas som preliminärt. Ett viktigt 
skäl är att EUs slutgiltiga Capbeslut fat-
tas först i februari, då trialogen mellan 
EU-länderna och EU-parlamentet av-
slutas. Där avgörs bland annat hur hög 
andelen eco-schemes blir. 

Frågetecken finns också gällande 
Sveriges delfinansiering från 2023. Att 
Jordbruksverkets förslag saknar både 

konsekvensanalys och budget är tecken 
på den osäkerhet som råder.

En viktig kvarstående pusselbit är 
stöden för betesmarker och slåtteräng-
ar, där förslag läggs först framåt febru-
ari. 

Ett besked som lämnas redan nu och 
som LRF efterlyst är att tröskeleffekten 
slopas i kompensationsstödet, vilket 
utjämnar stöden mellan jordbruk.

Hela förslaget finns att läsa på Jord-
bruksverkets webbplats.

Gunilla Ander  
010-184 42 76
gunilla.ander 
@landlantbruk.se

Oljerättika sådd som mellangröda.  Jordbruksverket föreslår att mellan grödor blir 
stödberättigade som nya ettåriga så kallade eco-schemes.   FOTO: ANNA ELLSTRÖM 

Insådd av olika örter skapar blommande 
slättbygder. En eco-scheme som gynnar 
biologisk mångfald. FOTO: GUNILLA ANDER

Det kopplade stödet till nötkreatur vill 
Jordbruksverket behålla i nya Cap från 
2023. FOTO: TOMMY HOLL

Stöd för 
investeringar 
fylls på
Under perioden 2020-2021 
ökar regeringen satsning-
arna på investeringsstöd 
och biologisk mångfald 
i Landsbygdsprogrammet. 
 Insatserna för att bevara 
betesmarker och anlägga 
nya våtmarker förstärks.

I väntan på att förhandlingarna om 
en ny jordbrukspolitik, Cap, avslu-
tas kommer de nuvarande regler-
na att förlängas under två år. Inom 
Landsbygdsprogrammet sker dock 
flera förändringar, som regeringen 
fattade beslut om före jul.

Här finns förstärkningar på 
miljöområdet och åtgärder som 
ska gynna konkurrenskraften 
och bidra till målet om en ökad 
svensk livsmedelsproduktion, 
säger landsbygdsminister Jennie 
 Nilsson i ett pressmeddelande.

Till de senare hör mer medel 
för investeringar och ökade insat-
ser för unga jordbrukare, liksom 
åtgärder för rådgivning och kom-
petensutveckling.

Mindre EU-medel
I samband med höstbudgeten drev 
Centerpartiet frågan om en stärkt 
finansiering av Landsbygdspro-
grammet under 2021–2022, för 
att kompensera att Sverige  under 
nästa budgetperiod får mindre 
EU-medel.

– Vi var där tydliga med att vi 
ville se lantbrukarnära satsning-
ar. Det avsätts nu 815 miljoner 
kronor till investeringsstöd och 
75 miljoner kronor i startstöd, 
 säger  Kristina Yngwe, ordförande 
i riksdagens miljö- och jordbruks-
utskott.

Höjda ersättningar
Tillskottet till Landsbygdspro-
grammet välkomnas av LRF.

– Det är positivt att regeringen 
gör ordentliga satsningar på inve-
steringsstöd och startstöd för unga 
lantbrukare under övergångsåren. 
Vi vet att pengarna varit slut i de 
flesta län under lång tid och där-
för finns det ett stort behov av 
nya medel, säger LRFs EU-expert 
 Sofia Björnsson.

Ersättningsnivåerna för betes-
marker med särskilda värden höjs 
under 2021–2022 med 400 kronor 
per hektar.

Centerpartiet fick i slutförhand-
lingen även gehör för en höjning av 
ersättningen för betesmarker med 
allmänna värden med 300 kronor 
per hektar. Rovdjursstängsel får 
91 miljoner.
Gunilla Ander

FAKTA: Eco-schemes  
i första pelaren av Cap

■■ Minskat kväveläckage – fånggrödor 
och vårbearbetning. Nytt är mellan-
grödor för kolinlagring.

■■ Blommande slättbygder med insådd 
av örtinblandningar. Ny ersättning.

■■ Ekologisk produktion inklusive 
 omställning.

FAKTA: Kvar som fleråriga 
ersättningar i Caps pelare 2

■■ Skötsel av våtmarker.
■■ Skyddszoner, delvis höjd ersättning.
■■ Utrotningshotade husdjursraser – 
nöt, får, gris samt fjäderfä (nytt).

■■ Betesmarker och slåtterängar – 
 förslag en bit in på 2021.
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Det digitala jordbruket ställer 
ägandet av data på sin spets
Jordbruket går med stormsteg 
mot det digitala lyftet. En allt-
mer akut fråga är äganderätten 
till all data som kommer att 
kunna samlas in från fält och 
stallar. 

På EU-nivå diskuteras nu en 
uppförandekod som ska mins-
ka risken för missbruk av ”big 
 data" och i Sverige förbereder 
ett forskningsnätverk för en 
 digital hubb. 

– Vem som har tillgång till datan styr 
också framtiden för jordbruket, kon-
staterade Tysklands jordbruksminis-
ter Julia Klöckner då hon i december 
avslutade sitt halvår som ordförande 
för EUs jordbruksråd med att ta upp 
frågan om gemensamma riktlinjer för 
datasäkerhet.

Inför de övriga jordbruksminist-
rarna framhöll Julia Klöckner att EU 
måste värna om sina jordbrukares rät-
tigheter när uppkopplad teknik gör det 
möjligt att samla in stora datamängder 
från växt odling och djurhållning.

En gemensam EU-ambition på det 
här området är även vad Sverige vill se, 
säger landsbygdsminister Jennie Nils-
son till Land Lantbruk.

I takt med att fler dataattacker 
drabbar samhället i stort har cyber-
säkerhet också hamnat högt på jord-
brukssektorns agenda. Frågan är om 
lantbrukarna vågar lita helt på de 
maskintillverkare som med satelliter 
och sensorer kan göra jordbruket mer 
resurs effektivt. Finns kanske risken att 
globala företag använder bondens data 
för sina egna intressen? Att reglering 
krävs finns det en växande konsensus 
om.

Fossilfritt och mer lönsamt
Jonas Engström är forskare vid Rise 
och projektledare för Testbädd digita-
liserat jordbruk på SLUs Campus Ul-
tuna. I testbädden lägger han en grund 
för framtidens uppkopplade åker, 
där självkörande eldrivna jordbruks-
maskiner och avancerade system för 
dataanalys ska kunna bidra till ett både 
fossilfritt och mer lönsamt jordbruk.

Jonas Engström menar att frågan om 
rätten till lantbrukets data är högst re-
levant när den digitala eran närmar sig 
och robotarna ger sig ut i fält.

– Det mesta pekar mot att lantbru-
karen kommer att ha de övergripande 
rättigheterna till sin data. Men frågan 
blir snabbt komplex eftersom data kan 
kopieras. Så det gäller att man rätt han-
terar hur datan används och vem som 

har rätt att utnyttja den, säger han.
Men digitaliseringen medför fram-

för allt stora möjligheter för jordbru-
ket, framhåller han.

– Den ger lantbrukaren bättre koll 
på vad som händer på gården. Det kan 
handla om hur ett djur mår eller hur 
odlingen kan optimeras på olika delar 
av fältet.

Borde följa efter Tyskland
Tillsammans med flera andra forskare 
inom innovativ digital teknik på jord-
bruksområdet gick Jonas Engström 
nyligen ut och efterlyste satsningar 
från regeringens sida så att Sverige inte 
hamnar på efterkälken på vägen mot 
den digitala eran. Tysklands satsning 
på experimentgårdar för lantbrukstek-

nik borde ses som en förebild inom EU 
att följa anser forskarna. 

Samma nätverk av forskare, institu-
tioner och innovationsmiljöer låg i hös-
tas bakom en ansökan om EU-pengar 
för att i Sverige kunna upprätta en 
digital innovationshubb just för jord-
bruket. 

Förutom att kraftsamla skulle en så-
dan hubb, tror forskarna, kunna mins-
ka gapet mellan teknikens frontlinje 
och vad som är dagens praxis inom 
jordbruket. 

Gunilla Ander 010-184 42 76
gunilla.ander@landlantbruk.se

FAKTA: I sommar väntas 
 besked om digitala hubben

■■ I höstas skickade regeringen in 15 
ansökningar till EU om att få starta 
digitala innovationshubbar. En av 
dem är inriktad på jordbruk. I som-
mar väntas besked om vilka hubbar 
som får pengar i en första omgång. 
Fler chanser kommer i höst.

■■ Hubbarna är en del av EUs över-
gripande stora satsning på digitali-
sering.

■■ Nyligen presenterade EU-kommis-
sionen också en strategi för cyber-
säkerhet.

Jonas Engström på Rise är projektledare för Testbädd digitaliserat jordbruk, som lägger grunden för den uppkopplade åkern. FOTO: DAVID LAGERLÖF 

Den tyska jordbruksministern Julia 
Klöckner driver på för en EU-gemensam 
digital uppförandekod. FOTO: TT

Digital uppförandekod diskuteras i EU
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Fler djur och mycket mer teknik spår 
DeLaval för Sveriges mjölkproducenter. 

FOTO: MARION PALM

MJÖLKPRODUKTIONEN 

Eva Mårtensson,  
informationsansvarig  
för Sverige på 
 DeLaval och 
Magnus Sjöström 
Sverigechef för  
DeLaval

DEN RESA som redan är påbörjad med att gårdarna 
blir större kommer att fortsätta även i framtiden. 
Fler djur och mycket mer teknik spår DeLaval för 
Sveriges mjölkproducenter. 

Med fler tekniska lösningar kommer det tunga ar-
betet med den dagliga skötseln att minska för lant-
brukaren. Det kommer att bli vanligare att robotar 
sköter utfodring, mjölkning och utgödsling. Drifts-
ledning och management kommer att vara viktigt, 
att ta hand om all information som samlas in via 
tekniken och att ta hand om djuren kommer att vara 
fokus i den dagliga driften.  

PRODUKTIONSUPPFÖLJNING och rådgivning vad gäl-
ler driftsledning sker redan digitalt och det kommer 
att öka i framtiden. Det är viktigt att kompetensen 
för driften och underhåll är på en hög nivå hos lant-
brukarna, enligt Eva Mårtensson. Det kommer att 
samlas mer data från mjölkroboten som lantbruka-
ren har stor användning för: dagliga rapporter om 
bland annat brunst, dräktighet och allmäntillstånd.  

Även om mycket kan göras digitalt är det viktigt 
att inte byta ut alla fysiska möten mot digitala mö-
ten. De kan komplettera varandra, det ena sättet 
bör inte ersätta det andra menar Magnus Sjöström.  
I framtiden hoppas de på en långsiktig hållbarhet 
som är viktig för fortsatta investeringar och sats-
ningar inom branschen. 

Teknikönskningar 2030 
■  Fler sensorer i mjölkningsanläggningarna  

ger en komplett bild av djurens status. 
■  Gödselhantering med minskad ammoniakavgång  

och ökat kväveutnyttjande.  
■  Förbättrad arbetssituation med automatiserade  

stallar.

16

TEKNIK

Det kommer att  
samlas mer data från 

mjölkroboten som lantbrukaren 
har stor användning för. 
Eva Mårtensson

Vilka möjligheter och utmaningar står lantbruket  
inför? Här ger några experter sin syn på lösningar för 
olika inriktningar de kommande tio åren. 

Större lantbruk  med   robotar och sensorer
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DJURUPPFÖDNINGEN

Kees de Jong,  
VD för Gård & Djurhälsan

KONSUMENTERNA kommer att bli än mer medvetna 
och ställa högre krav på djurhållningen. Sverige lig-
ger bra till redan nu, med låg antibiotikaanvändning 
och god djurvälfärd.   

Resan som redan är påbörjad kommer att fortsät-
ta, det blir större gårdar med fler djur, vilket leder 
till att fler gårdar kan drivas som större företag. Med 
fler medarbetare kan olika kunskap tas till vara och 
ge ännu bättre förutsättningar för god djurhälsa och 
bra tillväxt. Frågor som arbetsledning och inklude-
ring av medarbetarna blir viktiga framgångsfakto-
rer. Digitala verktyg kommer att underlätta och stär-
ka verksamheterna och det kommer att bli en högre 
kapacitet och utveckling i hur djuren hanteras.  

Utfodringssystem kommer att styras av digital 
information om det enskilda djuret eller gruppen, 
fodergivan kommer att anpassas automatiskt efter 
individens eller gruppens behov. En optimerad fo-
dergiva leder till en mer hållbar resursförbrukning. 
Med digitala hjälpmedel kommer den mänskliga 
felmarginalen att minska och arbetet kommeratt bli 
mer inriktat på förebyggande åtgärder.  

DEN TEKNISKA utvecklingen går fort framåt men nå-
got som behöver förbättras är tiden mellan idén och 
ett nytt stall och färdigt bygge. Där måste processen 
gå snabbare och jag hoppas att myndigheter med 
flera anammar digitaliseringen och att den kan ge 
snabbare processer. Det finns ett behov av tydligare 
och enklare ansökningshandlingar och en snabbare 
dialog med myndigheter.  

En självklar utveckling är att hela kedjans resurs-
förbrukning kommer att vara kopplad till hållbar-
het. Gårdarna kommer att ha en tydligare koppling 
mellan insatta resurser – som foder och strömedel 
– och vad de tillför i produktivitet, vilket kommer att 
leda till en ökad lönsamhet hos lantbrukarna.   

Teknikönskningar 2030 
■ Skanner/AI-kamera i stallarna.
■  Större djur med längre tid på gård kommer  

att ha chip som läser av hälsa och dylikt.
■  Automatisering i hög grad – AI, kameror, våg etc. 

DJURHÄLSAN

Margareta Emanuelson,  
prodekan på Fakulteten 
för veterinärmedicin och husdjurs- 
vetenskap vid SLU

GÅRDARNA I SKOGS- och mellanbygder kommer att ha 
det svårt med sin arrondering när de blir större. Jag 
tror att nya affärsmodeller som kan ge merbetalning 
kommer att utvecklas. Kanske kommer mellanbyg-
dernas gårdar att satsa mer på mjölkproduktionens 
möjligheter att producera mer kött genom att foku-
sera på en mer ”mångsidig” ko. Konsumenter kanske 
skulle vara villiga att betala mer för mjölkprodukter 
som är producerade enbart på gräs och foder som inte 
konkurrerar med människoföda. Norrland har goda 
förutsättningar att producera mjölk så av den anled-
ningen kanske mjölken kommer att öka i Sverige. 

Gris-, kyckling- och äggproduktionen kommer 
att vara stabil eller möjligen öka något. Med hårdare 
krav på hållbarhet kommer sojan att fasas ut. Det 
blir en utmaning för gris- och fjäderfäproduktionen 
att hitta alternativ, speciellt för de ekologiska pro-
ducenterna eftersom de inte får använda syntetiska 
aminosyror.  

FLER VACCINER kommer att utvecklas, just nu pågår 
forskning för att få fram vaccin mot kvarka hos häst, 
juverinflammation hos mjölkkor och streptokock-
infektioner hos grisar.  

Det kommer att finnas fler system där växtod-
ling och djurproduktion samarbetar, ensidigt hårt 
odlade jordar behöver både vall och djurgödsel för 
att återhämta sig. Hållbarheten kommer fortsatt 
att vara viktig och finnas med i alla delar av livs-
medelsproduktionen. Det är positivt för där ligger 
Sverige redan långt framme, både från miljömässig 
synpunkt och genom vår höga djurvälfärd.  

Teknikönskningar 2030 
■ Drönarövervakning av djur på bete.
■  AI-kameror för övervakning av djurhälsa i lösdrifter.
■  Digital teknik som mäter foderkonsumtionen.

VÄXTODLINGEN

Göran Bergkvist, 
universitetslektor i växtodlingslära
vid SLU

FORSKNINGEN FOKUSERAR på odlingssystem som 
bättre tar vara på ekologiska tjänster för effektivare 
produktion, exempelvis system med mellangrödor 
och utan tung bearbetning.

I takt med att de stora producenterna blir större 
kommer de mindre att gynnas av nya digitala platt-
formar som öppnar för nya marknader och vi kom-
mer att se en rad nya affärsmodeller. Ett exempel är 
att mervärden kan komma att skapas från produk-
ternas miljöprofil.  

Vi kommer att odla fler sorters grödor för att till-
fredsställa konsumenternas efterfrågan. Det kom-
mer att gynna producenter som är flexibla och kan 
anpassa sig efter specifika behov. Vattnet kommer 
att användas effektivare, dels för att öka produktio-
nen, dels för att kunna handskas med extremväder.  

Det kommer att finnas krav på att stad och land 
knyts ihop och att insikten om att ett hållbart jord-
bruk är omöjligt i ett ohållbart samhälle. Stadsdelar 
kommer inte att få planeras om det inte finns en 
strategi för hur avfallet från bostäderna kommer till 
nytta i andra system. Avfall i ett system bör bli en 
resurs i ett annat.   

DJUREN OCH VALLARNA kommer tillbaka till slätterna, 
detta för att minska bekämpningsmedelsanvänd-
ningen, öka kolinlagringen och resurseffektiviteten. 
Genom modern teknik kommer det att vara möjligt 
att använda gräs och klöver för att ersätta sojaimpor-
ten. Detta protein kommer även att vara tillgängligt 
för enkelmagade djur. Både politiska styrmedel och 
konsumenter kommer att driva på i den riktningen. 
Bekämpningsmedlens effektivitet kommer att vär-
desättas på samma sätt som antibiotikans, om än 
inte lika högt, och då blir vallarna nyckeln. Medlen 
som finns och är godkända blir värdefulla produk-
tionsmedel vilkas effektivitet behöver bevaras.  

Teknikönskningar 2030 
■  Kombinerade såmaskiner och jordbearbetnings- 

redskap. 
■  Gödselmedlets placering kopplat till risk för lustgas-

avgång.
■  Bättre användning av all data som vi samlar in  

i odlingssystemen.

Det kommer att 
finnas fler system  

där växt odling och  
djurproduktion samarbetar. 
Margareta Emanuelson

Cecilia Olander
red@landlantbruk.se

Större lantbruk  med   robotar och sensorer
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EKONOMI

… procent av svenskarna har fått ett ökat intresse för att 
köpa lokalt producerade produkter jämfört med före pan-
demiutbrottet av covid-19. Det visar dagligvaruföretaget 
Orklas Hållbarhetsbarometer. ”Svenskarna har upptäckt 
vikten av både lokal livsmedelsproduktion och annan 
daglig varuproduktion i Sverige. Beteendeutvecklingen är 
påtaglig”, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirek-
tör på Orkla Sverige.
Marianne Lindberg35

Anders Lunneryd
Ordförande Ekologiska Lantbrukarna

Lars-Johan Merin
Ordförande Sveriges Frö- och oljeväxtodlare

Petter Beckman
Styrelseledamot Sveriges Grisföretagare

Stefan Gård
Ordförande för Sveriges Mjölkproducenter

Ulf Möller
Segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank

Hur summerar du det gångna 
året för din bransch?

– För ekoproduktionen har de stora utmaningarna 
handlat om lönsamhet för våra medlemmar och om att 
anpassa sig när marknaden förändras. Redan innan pan-
demin hade vi en inbromsad efterfrågan och sjunkande 
priser på hemmamarknaden för svensk ekoråvara. 
Corona krisen har bromsat vissa exportsatsningar och 
minskat avsättning till restaurang och offentliga kök men 
också inneburit nya möjligheter när e-handeln har vuxit 
 explosionsartat. Fler lantbruk har också kapat mellan-
händerna och varit framgångsrika i rekoringarna.

– Skörden av oljeväxter har varit bra både 2019 och 
2020. Svenska lantbrukare har lärt sig att odla raps med 
gott resultat i snart alla odlingsområden i landet. Priser-
na på oljeväxter får anses som goda. På vallfrösidan har 
vi bärgat något blygsammare skörd om än med viss va-
riation mellan de arter vi odlar. Vi har problem med den 
inhemska prissättningen av vallfrö med för låga priser 
från fröföretagen. Detta trots att efterfrågan på vallfrö 
är god.

– Sammantaget ser jag tillbaka på ett positivt år inom 
vår bransch i motsats till många andra branscher i pan-
demins spår. Med stor efterfrågan på svenskt griskött 
och god lönsamhetsutveckling upplever jag en positiv 
anda inom grisbranschen.  Effekten av brist på griskött 
globalt i spåren av afrikansk svinpest består och är en av 
anledningarna till dagens prisbild men även att svenska 
konsumenter väljer svenskt i större utsträckning.

– Jag tror att konsumenten vill ha svensk råvara men 
ändå ökar importandelen. Det är motsägelsefullt och 
handlar väl i sista hand om kronor och ören när man 
står i butiken. En faktor som man inte kan bortse från är 
att många nysvenskar inte har samma förhållande till 
konsumtionsmjölk. Arlas kampanj under det gångna året 
sticker ut. Den verkar inte så väl förankrad i produktions-
ledet och man har lagt ribban väldigt högt. Arla verkar 
rädd för negativ publicitet och är följsamt mot konsu-
menter som ändå inte köper våra varor.

– Skogs- och lantbruksföretagen har, trots en rådan-
de pandemi, klarat sig väl under året. Efterfrågan på 
svenskproducerad mat har ökat bland svenska konsu-
menter, vilket gynnat lantbruksföretagens kassa. Gene-
rellt är avräkningspriserna på jordbruksprodukter goda. 
Även skogsbolagen klarar avmattningen på råvara bra. 
Dock har de haft en liten nedgång, främst beroende på 
granbarkborren och dess påverkan på avverkning som i 
sin tur gett ett visst överskott på virke.

Vilka förväntningar på  
lönsamhet kan företagen  
ha 2021?

– Min bedömning är att priserna på vår råvara nått 
 bottennoteringar och nu vänder upp men att det kan gå 
sakta. Problemet är att vi har obalans mellan tillgång 
och efterfrågan. Globalt sett är överproduktionen på mat 
enorm, det pressar priset på råvara oavsett produktions-
sätt. Som alltid gäller det att ta fram rätt vara till rätt kva-
litet. Jag som växtodlare har det så klart lättare och kan 
anpassa val av grödor. Intresset bland konsumenter är 
fortsatt starkt så med nya satsningar på marknaden kan 
det snabbt bli bättre balans och stigande priser.

– 2019 och 2020 tycker jag att man kan summera som 
återhämtning efter nödåret 2018. Nu kan vi blicka framåt 
optimistiskt med förhoppning om fortsatt bra priser på 
oljeväxter. EU-27 har blivit ett underskottsområde vad 
gäller raps till följd av restriktioner i utbudet av insekti-
cider och av växtföljdsproblem i Europa. Vi borde utifrån 
den goda efterfrågan få prishöjningar på vallfrösidan.

– Att nuvarande lönsamhetsutveckling består för att sti-
mulera investeringsviljan. Det finns ett uppdämt behov 
av investeringar inom branschen. En viktig faktor för 
lönsamheten är att vi fortsätter arbetet med att positio-
nera svenskt griskött genom till exempel mer produktut-
veckling, lyfta svenskt griskötts låga miljöpåverkan samt 
vår goda djurhälsa. Då kan vi få en stabil och långsiktig 
lönsamhet.

– Mycket beror på hur köpstarka konsumenterna blir ef-
ter corona. Jag ser en risk för ökade avgifter, höjda fast-
ighetsskatter med mera vilket gör att det kan bli kärvt att 
hämta hem nödvändig betalning för våra varor. Det finns 
billiga produkter att importera och jag är rädd för att den 
andelen stiger om köpkraften sjunker. Nu läggs skat-
tereglerna om och utländsk arbetskraft måste skatta i 
Sverige. Det kommer att ge högre kostnader för många 
av de stora mjölkföretagen.

– Vår bedömning är att priserna kommer fortsätta att 
 vara stabila. Med en fortsatt låg ränta och en bra prisbild 
på produkter bedömer vi att 2021 generellt kommer att 
vara ett år med god lönsamhet. Vi tror även att timmer-
priset kommer att vara stabilt och att massan återhäm-
tar sig om bara marknaden kommer i bättre balans.

Vad talar för en positiv  
utveckling det kommande året?

– Det stora intresse som finns från konsumenter och 
medborgare för att köpa hållbar mat med hänsyn till 
just djurvälfärd, klimat och biologisk mångfald. Allt det 
svarar ekologiskt och Kravmärkt upp till allra mest. De 
 mervärdeskoncept som har de högsta priserna på en 
marknad lyfter alltid nivån på alla varor, det skapar en 
större utkomst för alla. Men det kräver att det finns ett 
brett utbud från svenska ekobönder i butiker och även 
en ökad möjlighet för fler att handla via olika direkt-
försäljningskanaler. Och att e-handeln fortsätter att växa 
är positivt.

– Allt! Vi har duktiga lantbruksföretagare och en effektiv 
miljövänlig produktion, dessutom en stor efterfrågan 
på lantbrukets produkter. Jag menar att vi är lösningen 
på samhällets omställning till fossilfrihet eftersom våra 
växter binder kol genom fotosyntesen.

– På grund av den afrikanska svinpesten kommer det 
även kommande år att vara en stor efterfrågan på gris-
kött i världen vilket håller uppe den globala prisbilden 
om än med viss variation. Detta kommer även fortsätt-
ningsvis att påverka svensk grisproduktion positivt och 
stimulera investeringsviljan. Det är viktigt att fortsätta 
med positioneringen av svenskt griskött och att fram-
häva dess fördelar.

– Pandemin gör att frågan om självförsörjningsgrad lyfts 
upp, för närmare ett krig än så kommer vi inte. Från mil-
jösynpunkt måste det vara smartare att en vara fraktas 
så kort som möjligt vilket också talar för vår produktion. 
Tyvärr är vi fortfarande för dåliga på att berätta om vår 
egen förträfflighet som att en snittgård binder mer kol-
dioxid än den släpper ut. Det är viktigt att vi har spjut-
spetsar som går före och där tycker jag Glada Bondens 
köp av Boxholms Mejeri är ett bra exempel.

– Framför allt att konsumenter fortsätter att efterfråga 
svenska och närproducerade varor. Vi har en professio-
nell yrkeskår som därmed kommer att få möjlighet att 
utöka sin produktion, primärt på animaliesidan men även 
proteingrödor som vi ser en ökad efterfrågan på bland 
konsumenterna. Vi kan också konstatera att eftersom 
hösten varit gynnsam och att stora arealer är sådda un-
der hösten kommer det, om inget oväntat händer, vara 
positivt för nästa års skörd. Ett avtal med Storbritannien i 
någon form kommer att gynna inte minst skogsindustrin 
och vår export.

Vad talar emot en positiv  
utveckling 2021?

– Vår inhemska marknad präglas av ett monopol 
 liknande enfald, i viss mån vad det gäller bondens 
 inköpskanaler men framför allt vad gäller möjlighe-
ter att få avsättning. Det gör oss mer ekonomiskt 
utsatta för politiska nycker och beslut vad gäller 
 såväl olika  stödprogram som kontroller och avgifter. 
Den  osäkerheten gör våra satsningar på gården mer 
 svårbedömda. Där byråkratisk mångfald ökar minskar 
både antalet företag och den biologiska mångfalden!  
De unga entreprenörerna väljer en annan bransch.

– Det skulle vara någon biologisk störning i form av torrt 
eller vått väder eller att några av de svenska fröföre-
tagen fortsätter att betala för dåligt för svenskt kvali-
tetsfrö. Svenskt lantbruk måste tjäna mer pengar för att 
kunna generationsskifta vår något åldrade brukarkår och 
göra nödvändiga investeringar. Vi har höga produktions-
kostnader i form av skattepålagor och allmänna regel-
bördor från politiskt håll. Dessvärre är avräkningspriser-
na lägre i Sverige än i övriga EU.  Rysslands kapacitet att 
exportera jordbruksprodukter är alltid en joker när det 
gäller påverkan på marknaden.

– Att den afrikanska svinpesten fortsätter att sprida sig 
och vi får in den i Sverige. Det skulle få allvarliga konse-
kvenser för svensk grisproduktion. En annan orosfaktor, 
om än inte lika stor, är de djurrättsaktivister som gör 
olaga intrång och sprider en felaktig bild av svensk gris-
produktion. 

– Händer det inget med lönsamheten kommer vi inom 
en snar framtid att bara ha 1 500 mjölkbönder kvar. 
 Förändringarna sker för långsamt, till exempel gällande 
en flexibel beteslag. 2018 tömdes många reserver och 
det blev en hel del ”grön mjölk”, det vill säga skogsuttag. 
Jag känner också oro för den omfördelning mot  miljö- 
och klimatåtgärder som pågår inom Cap. Den flyttar 
fokus ytterligare från den matproduktion som vi bönder 
i första hand vill jobba med.

– Största hotet hade varit om vi inte hade fått till ett 
handelsavtal med Storbritannien eller om inte vi får bukt 
med den  pågående pandemin. Om Sverige och övriga 
Europa får ekonomiska problem kommer detta att spilla 
över på  lantbruket, dock i en mindre omfattning jämfört 
med övrig handel. Den andra stora risken är vädret. Regn 
 klarar vi av men inte en torka som under 2018. Annars är 
framtiden ljus för skog och lantbruk.

Experterna om 2021  – bransch för bransch
Branschernas företrädare 
ser tillbaka på pandemiåret 
och konstaterar att det är 
svårt att spå om framtiden i 
en krissituation.

Claas ökade sin försäljning
■■ Claas, den tyska tillverkaren av jordbruksmaski-

ner, förbättrade sitt resultat för 2020 och landade på 
cirka 1,58 miljarder kronor i vinst före skatt. Motsva-
rande siffra för 2019 var cirka 1,36 miljarder kronor. 

Försäljningen ökade med 3,4 procent. Mest ökade 
försäljningen utanför Europa, i synnerhet i Nord-
amerika.
Jonna Söderqvist

Enkät: 
Göran Berglund
Johan Sedenius
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Styrelseledamot Sveriges Grisföretagare
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Ordförande för Sveriges Mjölkproducenter

Ulf Möller
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Hur summerar du det gångna 
året för din bransch?

– För ekoproduktionen har de stora utmaningarna 
handlat om lönsamhet för våra medlemmar och om att 
anpassa sig när marknaden förändras. Redan innan pan-
demin hade vi en inbromsad efterfrågan och sjunkande 
priser på hemmamarknaden för svensk ekoråvara. 
Corona krisen har bromsat vissa exportsatsningar och 
minskat avsättning till restaurang och offentliga kök men 
också inneburit nya möjligheter när e-handeln har vuxit 
 explosionsartat. Fler lantbruk har också kapat mellan-
händerna och varit framgångsrika i rekoringarna.

– Skörden av oljeväxter har varit bra både 2019 och 
2020. Svenska lantbrukare har lärt sig att odla raps med 
gott resultat i snart alla odlingsområden i landet. Priser-
na på oljeväxter får anses som goda. På vallfrösidan har 
vi bärgat något blygsammare skörd om än med viss va-
riation mellan de arter vi odlar. Vi har problem med den 
inhemska prissättningen av vallfrö med för låga priser 
från fröföretagen. Detta trots att efterfrågan på vallfrö 
är god.

– Sammantaget ser jag tillbaka på ett positivt år inom 
vår bransch i motsats till många andra branscher i pan-
demins spår. Med stor efterfrågan på svenskt griskött 
och god lönsamhetsutveckling upplever jag en positiv 
anda inom grisbranschen.  Effekten av brist på griskött 
globalt i spåren av afrikansk svinpest består och är en av 
anledningarna till dagens prisbild men även att svenska 
konsumenter väljer svenskt i större utsträckning.

– Jag tror att konsumenten vill ha svensk råvara men 
ändå ökar importandelen. Det är motsägelsefullt och 
handlar väl i sista hand om kronor och ören när man 
står i butiken. En faktor som man inte kan bortse från är 
att många nysvenskar inte har samma förhållande till 
konsumtionsmjölk. Arlas kampanj under det gångna året 
sticker ut. Den verkar inte så väl förankrad i produktions-
ledet och man har lagt ribban väldigt högt. Arla verkar 
rädd för negativ publicitet och är följsamt mot konsu-
menter som ändå inte köper våra varor.

– Skogs- och lantbruksföretagen har, trots en rådan-
de pandemi, klarat sig väl under året. Efterfrågan på 
svenskproducerad mat har ökat bland svenska konsu-
menter, vilket gynnat lantbruksföretagens kassa. Gene-
rellt är avräkningspriserna på jordbruksprodukter goda. 
Även skogsbolagen klarar avmattningen på råvara bra. 
Dock har de haft en liten nedgång, främst beroende på 
granbarkborren och dess påverkan på avverkning som i 
sin tur gett ett visst överskott på virke.

Vilka förväntningar på  
lönsamhet kan företagen  
ha 2021?

– Min bedömning är att priserna på vår råvara nått 
 bottennoteringar och nu vänder upp men att det kan gå 
sakta. Problemet är att vi har obalans mellan tillgång 
och efterfrågan. Globalt sett är överproduktionen på mat 
enorm, det pressar priset på råvara oavsett produktions-
sätt. Som alltid gäller det att ta fram rätt vara till rätt kva-
litet. Jag som växtodlare har det så klart lättare och kan 
anpassa val av grödor. Intresset bland konsumenter är 
fortsatt starkt så med nya satsningar på marknaden kan 
det snabbt bli bättre balans och stigande priser.

– 2019 och 2020 tycker jag att man kan summera som 
återhämtning efter nödåret 2018. Nu kan vi blicka framåt 
optimistiskt med förhoppning om fortsatt bra priser på 
oljeväxter. EU-27 har blivit ett underskottsområde vad 
gäller raps till följd av restriktioner i utbudet av insekti-
cider och av växtföljdsproblem i Europa. Vi borde utifrån 
den goda efterfrågan få prishöjningar på vallfrösidan.

– Att nuvarande lönsamhetsutveckling består för att sti-
mulera investeringsviljan. Det finns ett uppdämt behov 
av investeringar inom branschen. En viktig faktor för 
lönsamheten är att vi fortsätter arbetet med att positio-
nera svenskt griskött genom till exempel mer produktut-
veckling, lyfta svenskt griskötts låga miljöpåverkan samt 
vår goda djurhälsa. Då kan vi få en stabil och långsiktig 
lönsamhet.

– Mycket beror på hur köpstarka konsumenterna blir ef-
ter corona. Jag ser en risk för ökade avgifter, höjda fast-
ighetsskatter med mera vilket gör att det kan bli kärvt att 
hämta hem nödvändig betalning för våra varor. Det finns 
billiga produkter att importera och jag är rädd för att den 
andelen stiger om köpkraften sjunker. Nu läggs skat-
tereglerna om och utländsk arbetskraft måste skatta i 
Sverige. Det kommer att ge högre kostnader för många 
av de stora mjölkföretagen.

– Vår bedömning är att priserna kommer fortsätta att 
 vara stabila. Med en fortsatt låg ränta och en bra prisbild 
på produkter bedömer vi att 2021 generellt kommer att 
vara ett år med god lönsamhet. Vi tror även att timmer-
priset kommer att vara stabilt och att massan återhäm-
tar sig om bara marknaden kommer i bättre balans.

Vad talar för en positiv  
utveckling det kommande året?

– Det stora intresse som finns från konsumenter och 
medborgare för att köpa hållbar mat med hänsyn till 
just djurvälfärd, klimat och biologisk mångfald. Allt det 
svarar ekologiskt och Kravmärkt upp till allra mest. De 
 mervärdeskoncept som har de högsta priserna på en 
marknad lyfter alltid nivån på alla varor, det skapar en 
större utkomst för alla. Men det kräver att det finns ett 
brett utbud från svenska ekobönder i butiker och även 
en ökad möjlighet för fler att handla via olika direkt-
försäljningskanaler. Och att e-handeln fortsätter att växa 
är positivt.

– Allt! Vi har duktiga lantbruksföretagare och en effektiv 
miljövänlig produktion, dessutom en stor efterfrågan 
på lantbrukets produkter. Jag menar att vi är lösningen 
på samhällets omställning till fossilfrihet eftersom våra 
växter binder kol genom fotosyntesen.

– På grund av den afrikanska svinpesten kommer det 
även kommande år att vara en stor efterfrågan på gris-
kött i världen vilket håller uppe den globala prisbilden 
om än med viss variation. Detta kommer även fortsätt-
ningsvis att påverka svensk grisproduktion positivt och 
stimulera investeringsviljan. Det är viktigt att fortsätta 
med positioneringen av svenskt griskött och att fram-
häva dess fördelar.

– Pandemin gör att frågan om självförsörjningsgrad lyfts 
upp, för närmare ett krig än så kommer vi inte. Från mil-
jösynpunkt måste det vara smartare att en vara fraktas 
så kort som möjligt vilket också talar för vår produktion. 
Tyvärr är vi fortfarande för dåliga på att berätta om vår 
egen förträfflighet som att en snittgård binder mer kol-
dioxid än den släpper ut. Det är viktigt att vi har spjut-
spetsar som går före och där tycker jag Glada Bondens 
köp av Boxholms Mejeri är ett bra exempel.

– Framför allt att konsumenter fortsätter att efterfråga 
svenska och närproducerade varor. Vi har en professio-
nell yrkeskår som därmed kommer att få möjlighet att 
utöka sin produktion, primärt på animaliesidan men även 
proteingrödor som vi ser en ökad efterfrågan på bland 
konsumenterna. Vi kan också konstatera att eftersom 
hösten varit gynnsam och att stora arealer är sådda un-
der hösten kommer det, om inget oväntat händer, vara 
positivt för nästa års skörd. Ett avtal med Storbritannien i 
någon form kommer att gynna inte minst skogsindustrin 
och vår export.

Vad talar emot en positiv  
utveckling 2021?

– Vår inhemska marknad präglas av ett monopol 
 liknande enfald, i viss mån vad det gäller bondens 
 inköpskanaler men framför allt vad gäller möjlighe-
ter att få avsättning. Det gör oss mer ekonomiskt 
utsatta för politiska nycker och beslut vad gäller 
 såväl olika  stödprogram som kontroller och avgifter. 
Den  osäkerheten gör våra satsningar på gården mer 
 svårbedömda. Där byråkratisk mångfald ökar minskar 
både antalet företag och den biologiska mångfalden!  
De unga entreprenörerna väljer en annan bransch.

– Det skulle vara någon biologisk störning i form av torrt 
eller vått väder eller att några av de svenska fröföre-
tagen fortsätter att betala för dåligt för svenskt kvali-
tetsfrö. Svenskt lantbruk måste tjäna mer pengar för att 
kunna generationsskifta vår något åldrade brukarkår och 
göra nödvändiga investeringar. Vi har höga produktions-
kostnader i form av skattepålagor och allmänna regel-
bördor från politiskt håll. Dessvärre är avräkningspriser-
na lägre i Sverige än i övriga EU.  Rysslands kapacitet att 
exportera jordbruksprodukter är alltid en joker när det 
gäller påverkan på marknaden.

– Att den afrikanska svinpesten fortsätter att sprida sig 
och vi får in den i Sverige. Det skulle få allvarliga konse-
kvenser för svensk grisproduktion. En annan orosfaktor, 
om än inte lika stor, är de djurrättsaktivister som gör 
olaga intrång och sprider en felaktig bild av svensk gris-
produktion. 

– Händer det inget med lönsamheten kommer vi inom 
en snar framtid att bara ha 1 500 mjölkbönder kvar. 
 Förändringarna sker för långsamt, till exempel gällande 
en flexibel beteslag. 2018 tömdes många reserver och 
det blev en hel del ”grön mjölk”, det vill säga skogsuttag. 
Jag känner också oro för den omfördelning mot  miljö- 
och klimatåtgärder som pågår inom Cap. Den flyttar 
fokus ytterligare från den matproduktion som vi bönder 
i första hand vill jobba med.

– Största hotet hade varit om vi inte hade fått till ett 
handelsavtal med Storbritannien eller om inte vi får bukt 
med den  pågående pandemin. Om Sverige och övriga 
Europa får ekonomiska problem kommer detta att spilla 
över på  lantbruket, dock i en mindre omfattning jämfört 
med övrig handel. Den andra stora risken är vädret. Regn 
 klarar vi av men inte en torka som under 2018. Annars är 
framtiden ljus för skog och lantbruk.

Experterna om 2021  – bransch för bransch
”Vi har ett stort förtroende för våra produkter hos svenska konsumenter.” 

Fler kommentarer på nästa uppslag.

Väderstad gjorde nytt rekordår
■■ Väderstad ABs rörelseresultat för 2020 landade på 212 miljoner 

kronor. Motsvarande siffra för 2019 var 172 miljoner kronor. Om-
sättningen, som också nådde en ny rekordnivå, blev 3,4 miljarder. 

Försäljningen av lantbruksmaskiner fortsatte att öka i många län-
der, bland annat i Sverige, Tyskland, Frankrike och Ryssland.

– Jordbruket är ganska ostört av covid-19, det har inte varit nå-
gon större nedgång på marknaden, säger VD Mats Båverud. 
Jonna Söderqvist

Kompetenslyft i kött- och charknäringen
■■ I december startade ett projekt som ska stärka kompetensen 

i den svenska kött- och charkbranschen. Det är en digital ut-
bildning som branschen själv har tagit fram för yrkesgrupper 
som slaktare, styckare och charkuterister. Projektet pågår under 
hela 2021 och finansieras av Tillväxtverket med högst 3 225 000 
kronor. Eftersom utbildningen är digital är den tillgänglig för 
företag i hela landet.
Johan Sedenius
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Hur summerar du det gångna 
året för din bransch?

– Ett bra växtodlingsår, hyggliga skördar och inte minst 
fint skördeväder. Vi drogs med löjligt låga priser i början 
av året men det har rättat till sig här på slutet. Det som 
värmer lite extra i dessa pandemitider är konsumen
ternas fortsatta intresse för närproducerad svensk mat. 
Glädjande att trenden från 2018 fortsätter och att man 
inser mervärdet i att ha en fungerande livsmedels
produktion inom landet.

– Det har varit riktigt bra avräkningspris på lammköttet, 
liksom bra efterfrågan på svenska varor och ett gott 
förtroende ute hos konsumenterna. Många rovdjurs
angrepp, främst av varg, i hela landet har stor negativ 
påverkan på lammproduktionen i landet. Det skapar oro 
och tar bort framtidstron.

– Kött och charkbranschen har precis som övrig livs
medelsproduktion fått visa att den kan leverera även 
under en långdragen och svår pandemi. Det är det stora 
intrycket av 2020. Företagen har tagit ett enormt an
svar för att vidta åtgärder för att hålla smittan utanför 
produktionsanläggningarna i så hög utsträckning som 
möjligt och det har man lyckats med. För vissa företag, 
framför allt de som varit fokuserade på restaurang eller 
 servicesektorn, har året varit enormt tufft. För andra 
företag som säljer till butiker har försäljningen kanske till 
och med ökat något och kompenserat lite för de ökade 
kostnader man haft. 

– 2020 och covid19 har inneburit många prövningar i 
vår omvärld, inte bara i vår bransch utan också i ett större 
perspektiv. Säsongen har varit påfrestande för många 
odlare i och med att restaurangsektorn minskat kraftigt 
i Sverige och i Europa och en del bokade volymer har i 
stället blivit ett överskott på marknaden. Det mest utma
nande för många odlare har varit arbetskraftsfrågan som 
länge var oviss inför säsongen men även utmaningar 
med den ojämna efterfrågan på marknaden.  Jag är stolt 
över branschen och svenska odlare som har lyckats hålla 
hög leveranssäkerhet, ett viktigt bidrag inte minst givet 
odlarens samhällskritiska roll som leverantör av mat till 
svenska folket.

– Det har varit ett år där de allra flesta av landets nöt
köttsproducenter fick en god skörd även om vissa re
gioner även i år lidit av torka. Köerna inom slakten har 
minskat och till stor del försvunnit och priset har stärkts 
något. Vi har dock fortfarande för låg lönsamhet i bran
schen. Antalet förprövade nya stallplatser var lågt under 
2019 och verkar bli så även under 2020, vilket inte är bra. 
Glädjande är att svenska djurbönder för tionde året i rad 
har lägst antibiotikaanvändning i Europa. 

Vilka förväntningar på  
lönsamhet kan företagen  
ha 2021?

– Det viktigaste i vår bransch är givetvis att grödan får 
bra förutsättningar att växa, med andra ord ett svenskt 
lagom klimat. I övrigt bör det inte bli sämre än 2020, 
insatsvarorna har inte stigit i pris och spannmålen går att 
binda till hyggliga nivåer jämfört med i fjol. Detta innebär 
inte att lönsamheten på något vis är tillfredsställande 
i växtodlingsföretagen, vi dras med alldeles för låga 
avsalupriser generellt. Den svenska livsmedelshandeln 
fortsätter tyvärr att mjölka ur de sista dropparna ur nä
ringen. 

– Att avräkningspriset håller i sig på lammköttet och 
att den svenska lammskinnshandeln gör det. Vi ser att 
det sviktar utomlands på skinnen. Under hösten har 
råskinnspriset sjunkit från 275 kronor till 125 kronor per 
skinn till följd av lägre efterfrågan på världsmarknaden. 
På grund av covid19 är det överlag svårt för säljare och 
köpare i Sverige att mötas, på marknader till exempel. 
De som har egen gårdsbutik kan köra på men andra är 
beroende av att marknadsförsäljningen kommer igång 
igen.

– Inledningen på nästa år kommer förmodligen att bli 
ungefär som nu. Jag tror, och hoppas, att vi efter nästa 
sommar kommer att börja se en återgång till ett mer 
normaliserat läge. Totalt för hela året tror jag dock att 
situationen fortsatt kommer att vara påverkad av pande
min. Återhämtningen kommer att ta tid. Samtidigt har vi 
fått ett tydligt fokus på livsmedelsproduktion och försörj
ningsförmåga i och med pandemin. Kött och charkpro
duktion, tillsammans med övrig livsmedelsproduktion, är 
klassad som samhällsviktig verksamhet. Efterfrågan på 
svenska produkter är stor och detta är naturligtvis något 
positivt för företagen. Och vi har en livsmedelsstrategi 
som förmodligen kommer att fyllas med många offen
siva åtgärder under nästa år. Jag tycker att vi ska se fram 
emot 2021 med tillförsikt.

– I tider av kris och osäkerhet är det alltid extra ovisst att 
sia om framtiden. Men de stora grundläggande trender
na kring närodlat, hållbarhet och hälsa talar för en fort
satt god utveckling för frukt och grönt. Grönsaker får en 
mer central roll på tallriken, drivet av hälsa och en debatt 
om livsmedel med lägre klimatpåverkan. Svensk primär
produktion har en fantastisk position och ett arv i att ta 
till vara mark och människa. Så jag är hoppfull att konsu
menternas efterfrågan på svensk produktion kommer att 
fortsätta öka, även 2021, med andra starka mervärden än 
bara lågt pris.

– En försiktig optimism, efterfrågan på svenskt nötkött 
är just nu god och det ser ut att fortsätta så även under 
2021. Den goda efterfrågan borde innebära en höjning 
av avräkningspriserna till producenten. De flesta har väl 
fyllda lador och de låga räntorna ser ut att stanna kvar 
under hela 2021. En viss farhåga kan dock finnas om hur 
EUs nya jordbrukspolitik landar och hur regler och ersätt
ningar kommer att se ut under övergångsåren. 

Vad talar för en positiv  
utveckling det kommande året?

– Nu när valet förhoppningsvis är avklarat i USA kan 
vi få en bättre stabilitet i världsekonomin. Pandemin 
ska betvingas med en massiv vaccineringskampanj, 
vilket också är en stabiliserande faktor. Både vetet och 
oljeväxterna ser i dagsläget ut att fortsatt handlas på 
acceptabla nivåer vilket är viktigt för den svenska spann
målsodlingen. Närproducerat säljer fortsatt bra, troligtvis 
får vi se en ytterligare ökad konsumtion av inhemska 
råvaror, vilket i förlängningen gynnar prissättningen på 
svenskproducerat. 

– Vi har ett stort förtroende för våra produkter hos 
svenska konsumenter. Avräkningspriset verkar hålla i 
sig. Jag hoppas att vi får fler tackor i produktion efter tor
kan 2018. Det finns källor som har fattat att våra betande 
djur, mulen och klöven, gör en väldig nytta för klimat och 
miljö. Forskarartiklar har pekat på att idisslare i fråga om 
metangas gör mer nytta än vad de släpper ut. 

– Vi vet hur vi ska hantera pandemins utmaningar. Fokus 
är starkt på svensk livsmedelsproduktion och företagens 
anpassningsförmåga har varit väldigt stor och dessa 
erfarenheter är viktiga. Naturligtvis talar en startad vac
cinering för att vi nu kan skönja slutet på pandemin. Av
stannade utvecklings och innovationsprojekt kommer 
förmodligen i gång igen på företagen och konsumtionen 
kommer under året förmodligen att återgå till viss del. 
Samtidigt kommer konsumenternas beteende att ha 
ändrats på andra områden. Här gäller det att företagen 
fortsatt har fokus på att möta konsumenternas nya be
hov och hur man vill konsumera mat.

– Att befinna sig i en kris lyfter viktiga frågor om självför
sörjningsgrad och leveranssäkerhet och det har på sena
re tid riktats mycket fokus på bonden och primärproduk
tionens samhällskritiska roll. Det är en stor gemensam 
uppgift som odlingen har tillsammans med våra kunder 
att se till att matförsörjningen fungerar även i tider av 
kris. Det tror vi kommer att leda till ett större fokus på var 
maten kommer från och hur den når konsumenten. Den 
diskussionen tillsammans med övergripande trender 
som hållbarhet och hälsa gör att jag är hoppfull om ett 
starkt 2021.

– Att svenska konsumenter har ett stort förtroende 
för vårt nötkött och att efterfrågan ökar. Pandemin har 
drabbat oss hårt men har medfört det positiva att konsu
menterna lagar mer mat hemma och där är det svenska 
köttet en naturlig del.  

Vad talar emot en positiv  
utveckling 2021?

– Spelet om jordbrukspolitiken i Bryssel är en rysare, 
hållbarhet, klimatfrågan och en övertro på att om vi stäl
ler om jordbruket så är ett av de största klimatproble
men lösta. Detta kan bli ett dyrköpt experiment både för 
lantbruket och Europas invånare. Jag hoppas verkligen 
att de svenska politikerna står på sig och inte hemfaller 
åt dylika fantasier utan att kostnaderna för vårt redan 
långvariga miljöarbete äntligen ska betala sig. Slutligen 
risken för ett massivt utbrott av svinpest närmar sig med 
stormsteg, det kan bli riktigt otäckt för hela näringen.

– Rovdjurstrycket! Det hämmar tillväxten i näringen och 
många slutar i förtid med lammproduktionen. Politiker 
måste våga ta så modiga beslut att vi får förutsättning
ar för att kunna fortsätta med betesdrift i hela landet. 
Skyddsjakt, värd namnet, måste utföras av proffsjägare 
med utbildad hund. Det krävs full ersättning vid all ska
da, både indirekt och direkt. Ersättningen får det inte vara 
något takbelopp eller andra begränsningar på.

– Möjligtvis att viruset har överraskat tidigare och det 
understryker den stora osäkerhet som trots allt gäller nu. 
Särskilt när det gäller att göra prognoser.

– Jag tror faktiskt mest på en positiv utveckling med 
övergripande trender kring hälsa och hållbarhet men 
visst råder det en hel del osäkerhet i världen om vad 
som händer som ett resultat av pandemin. Fortsätter 
nedstängningen av samhällen kommer det att påverka 
etablerade kanaler vilket kommer göra det svårare att 
hålla en balans mellan tillgång och efterfrågan. Markna
den mår alltid bättre av stabilitet och jämna flöden.

– Att EUs nya jordbrukspolitik leder till försämrade villkor 
och ersättningar. Djurrättsaktivister blir ett allt större 
orosmoment för våra producenter vilket gör att vissa 
tappar sugen eller väljer att inte investera i sin produk
tion. Att vi får en bristsituation på svenskt nötkött vilket 
kan innebära en ökad import.

I tider av kris och 
osäkerhet är det all-

tid extra ovisst att sia  
om framtiden.

… öre per kWh blev 2020 års medelpris för el, det 
lägsta årspriset någonsin på den nordiska elbörsen 
NordPool, enligt elbolaget Bixias prisrapport. 2019 
låg snittpriset på drygt 41 öre per kWh. Orsaken 
till det låga elpriset förra året var god tillgång på 
vattenkraft. Men elkunderna i framför allt södra 
Sverige fick betala betydligt mer 2020 till följd av 
begränsad överföringskapacitet.
Marianne Lindberg

Växa-stödet för enmansföretag blir permanent
■■ Från den 1 januari blir det så kallade Växa-stödet permanent. Det innebär 

att ett enmansföretag får en nedsättning av arbetsgivaravgifterna och bara 
betalar en ålderspensionsavgift om 10,21 procent under högst 24 kalender-
månader i följd när företaget anställer sin första medarbetare. För att vara 
berättigad till stödet måste anställningen omfatta minst tre månader i följd 
och arbetstiden uppgå till minst 20 timmar per vecka. Stödet gäller för er-
sättningar upp till 25 000 kronor per månad. 
Marianne Lindberg
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Hur summerar du det gångna 
året för din bransch?

– Ett bra växtodlingsår, hyggliga skördar och inte minst 
fint skördeväder. Vi drogs med löjligt låga priser i början 
av året men det har rättat till sig här på slutet. Det som 
värmer lite extra i dessa pandemitider är konsumen
ternas fortsatta intresse för närproducerad svensk mat. 
Glädjande att trenden från 2018 fortsätter och att man 
inser mervärdet i att ha en fungerande livsmedels
produktion inom landet.

– Det har varit riktigt bra avräkningspris på lammköttet, 
liksom bra efterfrågan på svenska varor och ett gott 
förtroende ute hos konsumenterna. Många rovdjurs
angrepp, främst av varg, i hela landet har stor negativ 
påverkan på lammproduktionen i landet. Det skapar oro 
och tar bort framtidstron.

– Kött och charkbranschen har precis som övrig livs
medelsproduktion fått visa att den kan leverera även 
under en långdragen och svår pandemi. Det är det stora 
intrycket av 2020. Företagen har tagit ett enormt an
svar för att vidta åtgärder för att hålla smittan utanför 
produktionsanläggningarna i så hög utsträckning som 
möjligt och det har man lyckats med. För vissa företag, 
framför allt de som varit fokuserade på restaurang eller 
 servicesektorn, har året varit enormt tufft. För andra 
företag som säljer till butiker har försäljningen kanske till 
och med ökat något och kompenserat lite för de ökade 
kostnader man haft. 

– 2020 och covid19 har inneburit många prövningar i 
vår omvärld, inte bara i vår bransch utan också i ett större 
perspektiv. Säsongen har varit påfrestande för många 
odlare i och med att restaurangsektorn minskat kraftigt 
i Sverige och i Europa och en del bokade volymer har i 
stället blivit ett överskott på marknaden. Det mest utma
nande för många odlare har varit arbetskraftsfrågan som 
länge var oviss inför säsongen men även utmaningar 
med den ojämna efterfrågan på marknaden.  Jag är stolt 
över branschen och svenska odlare som har lyckats hålla 
hög leveranssäkerhet, ett viktigt bidrag inte minst givet 
odlarens samhällskritiska roll som leverantör av mat till 
svenska folket.

– Det har varit ett år där de allra flesta av landets nöt
köttsproducenter fick en god skörd även om vissa re
gioner även i år lidit av torka. Köerna inom slakten har 
minskat och till stor del försvunnit och priset har stärkts 
något. Vi har dock fortfarande för låg lönsamhet i bran
schen. Antalet förprövade nya stallplatser var lågt under 
2019 och verkar bli så även under 2020, vilket inte är bra. 
Glädjande är att svenska djurbönder för tionde året i rad 
har lägst antibiotikaanvändning i Europa. 

Vilka förväntningar på  
lönsamhet kan företagen  
ha 2021?

– Det viktigaste i vår bransch är givetvis att grödan får 
bra förutsättningar att växa, med andra ord ett svenskt 
lagom klimat. I övrigt bör det inte bli sämre än 2020, 
insatsvarorna har inte stigit i pris och spannmålen går att 
binda till hyggliga nivåer jämfört med i fjol. Detta innebär 
inte att lönsamheten på något vis är tillfredsställande 
i växtodlingsföretagen, vi dras med alldeles för låga 
avsalupriser generellt. Den svenska livsmedelshandeln 
fortsätter tyvärr att mjölka ur de sista dropparna ur nä
ringen. 

– Att avräkningspriset håller i sig på lammköttet och 
att den svenska lammskinnshandeln gör det. Vi ser att 
det sviktar utomlands på skinnen. Under hösten har 
råskinnspriset sjunkit från 275 kronor till 125 kronor per 
skinn till följd av lägre efterfrågan på världsmarknaden. 
På grund av covid19 är det överlag svårt för säljare och 
köpare i Sverige att mötas, på marknader till exempel. 
De som har egen gårdsbutik kan köra på men andra är 
beroende av att marknadsförsäljningen kommer igång 
igen.

– Inledningen på nästa år kommer förmodligen att bli 
ungefär som nu. Jag tror, och hoppas, att vi efter nästa 
sommar kommer att börja se en återgång till ett mer 
normaliserat läge. Totalt för hela året tror jag dock att 
situationen fortsatt kommer att vara påverkad av pande
min. Återhämtningen kommer att ta tid. Samtidigt har vi 
fått ett tydligt fokus på livsmedelsproduktion och försörj
ningsförmåga i och med pandemin. Kött och charkpro
duktion, tillsammans med övrig livsmedelsproduktion, är 
klassad som samhällsviktig verksamhet. Efterfrågan på 
svenska produkter är stor och detta är naturligtvis något 
positivt för företagen. Och vi har en livsmedelsstrategi 
som förmodligen kommer att fyllas med många offen
siva åtgärder under nästa år. Jag tycker att vi ska se fram 
emot 2021 med tillförsikt.

– I tider av kris och osäkerhet är det alltid extra ovisst att 
sia om framtiden. Men de stora grundläggande trender
na kring närodlat, hållbarhet och hälsa talar för en fort
satt god utveckling för frukt och grönt. Grönsaker får en 
mer central roll på tallriken, drivet av hälsa och en debatt 
om livsmedel med lägre klimatpåverkan. Svensk primär
produktion har en fantastisk position och ett arv i att ta 
till vara mark och människa. Så jag är hoppfull att konsu
menternas efterfrågan på svensk produktion kommer att 
fortsätta öka, även 2021, med andra starka mervärden än 
bara lågt pris.

– En försiktig optimism, efterfrågan på svenskt nötkött 
är just nu god och det ser ut att fortsätta så även under 
2021. Den goda efterfrågan borde innebära en höjning 
av avräkningspriserna till producenten. De flesta har väl 
fyllda lador och de låga räntorna ser ut att stanna kvar 
under hela 2021. En viss farhåga kan dock finnas om hur 
EUs nya jordbrukspolitik landar och hur regler och ersätt
ningar kommer att se ut under övergångsåren. 

Vad talar för en positiv  
utveckling det kommande året?

– Nu när valet förhoppningsvis är avklarat i USA kan 
vi få en bättre stabilitet i världsekonomin. Pandemin 
ska betvingas med en massiv vaccineringskampanj, 
vilket också är en stabiliserande faktor. Både vetet och 
oljeväxterna ser i dagsläget ut att fortsatt handlas på 
acceptabla nivåer vilket är viktigt för den svenska spann
målsodlingen. Närproducerat säljer fortsatt bra, troligtvis 
får vi se en ytterligare ökad konsumtion av inhemska 
råvaror, vilket i förlängningen gynnar prissättningen på 
svenskproducerat. 

– Vi har ett stort förtroende för våra produkter hos 
svenska konsumenter. Avräkningspriset verkar hålla i 
sig. Jag hoppas att vi får fler tackor i produktion efter tor
kan 2018. Det finns källor som har fattat att våra betande 
djur, mulen och klöven, gör en väldig nytta för klimat och 
miljö. Forskarartiklar har pekat på att idisslare i fråga om 
metangas gör mer nytta än vad de släpper ut. 

– Vi vet hur vi ska hantera pandemins utmaningar. Fokus 
är starkt på svensk livsmedelsproduktion och företagens 
anpassningsförmåga har varit väldigt stor och dessa 
erfarenheter är viktiga. Naturligtvis talar en startad vac
cinering för att vi nu kan skönja slutet på pandemin. Av
stannade utvecklings och innovationsprojekt kommer 
förmodligen i gång igen på företagen och konsumtionen 
kommer under året förmodligen att återgå till viss del. 
Samtidigt kommer konsumenternas beteende att ha 
ändrats på andra områden. Här gäller det att företagen 
fortsatt har fokus på att möta konsumenternas nya be
hov och hur man vill konsumera mat.

– Att befinna sig i en kris lyfter viktiga frågor om självför
sörjningsgrad och leveranssäkerhet och det har på sena
re tid riktats mycket fokus på bonden och primärproduk
tionens samhällskritiska roll. Det är en stor gemensam 
uppgift som odlingen har tillsammans med våra kunder 
att se till att matförsörjningen fungerar även i tider av 
kris. Det tror vi kommer att leda till ett större fokus på var 
maten kommer från och hur den når konsumenten. Den 
diskussionen tillsammans med övergripande trender 
som hållbarhet och hälsa gör att jag är hoppfull om ett 
starkt 2021.

– Att svenska konsumenter har ett stort förtroende 
för vårt nötkött och att efterfrågan ökar. Pandemin har 
drabbat oss hårt men har medfört det positiva att konsu
menterna lagar mer mat hemma och där är det svenska 
köttet en naturlig del.  

Vad talar emot en positiv  
utveckling 2021?

– Spelet om jordbrukspolitiken i Bryssel är en rysare, 
hållbarhet, klimatfrågan och en övertro på att om vi stäl
ler om jordbruket så är ett av de största klimatproble
men lösta. Detta kan bli ett dyrköpt experiment både för 
lantbruket och Europas invånare. Jag hoppas verkligen 
att de svenska politikerna står på sig och inte hemfaller 
åt dylika fantasier utan att kostnaderna för vårt redan 
långvariga miljöarbete äntligen ska betala sig. Slutligen 
risken för ett massivt utbrott av svinpest närmar sig med 
stormsteg, det kan bli riktigt otäckt för hela näringen.

– Rovdjurstrycket! Det hämmar tillväxten i näringen och 
många slutar i förtid med lammproduktionen. Politiker 
måste våga ta så modiga beslut att vi får förutsättning
ar för att kunna fortsätta med betesdrift i hela landet. 
Skyddsjakt, värd namnet, måste utföras av proffsjägare 
med utbildad hund. Det krävs full ersättning vid all ska
da, både indirekt och direkt. Ersättningen får det inte vara 
något takbelopp eller andra begränsningar på.

– Möjligtvis att viruset har överraskat tidigare och det 
understryker den stora osäkerhet som trots allt gäller nu. 
Särskilt när det gäller att göra prognoser.

– Jag tror faktiskt mest på en positiv utveckling med 
övergripande trender kring hälsa och hållbarhet men 
visst råder det en hel del osäkerhet i världen om vad 
som händer som ett resultat av pandemin. Fortsätter 
nedstängningen av samhällen kommer det att påverka 
etablerade kanaler vilket kommer göra det svårare att 
hålla en balans mellan tillgång och efterfrågan. Markna
den mår alltid bättre av stabilitet och jämna flöden.

– Att EUs nya jordbrukspolitik leder till försämrade villkor 
och ersättningar. Djurrättsaktivister blir ett allt större 
orosmoment för våra producenter vilket gör att vissa 
tappar sugen eller väljer att inte investera i sin produk
tion. Att vi får en bristsituation på svenskt nötkött vilket 
kan innebära en ökad import.

Skattereduktion för ny grön teknik
■■ Från årsskiftet gäller skattereduktion vid installation av grön teknik 

och omfattar installationer av solceller, lagring av egenproducerad 
elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen ges för 
kostnaderna för arbete och material med 15 procent för installation 
av solceller, 50 procent för installation av lagring av egenproducerad 
elenergi och 50 procent för installation av laddningspunkter till elfor-
don. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per år.
Marianne Lindberg

Sänkt skatt för bolag och expansionsfond
■■ Bolagsskatten sänks för beskattningsår som börjar den 1 

 januari 2021 eller senare. Riksdagen har tidigare beslutat om en 
sänkning av bolagsskatten i två steg, mellan 2019 och 2020 till 
21,4 procent och för 2021 till 20,6 procent. 

Skatten på expansionsfond för enskild firma är samma som 
bolagsskatten. Men här sker sänkningen bara i ett steg, det som 
gäller för 2021.
Marianne Lindberg

Installation av solceller 
ger sänkt skatt.
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JOBB & KARRIÄR

Annonsera!
platsannonsera@landlantbruk.se

Tipsa redaktionen!
red@landlantbruk.se
Tel: 010-184 40 98

Så sätter du din  
strategi för 2021
Om du inte redan gjort ditt 
grundarbete i företaget inför 
2021, så är det verkligen hög 
tid att ta tag i det nu. Johan 
 Sjöblom på Lönsamt Lantbruk 
tipsar om vad du ska tänka på.

Johan Sjöblom är ut
bildad lantmästare och 
jobbar sedan många 
år som företagsrådgi
vare specialiserad på 
lantbruksföretag. Han 
radar upp fem viktiga 
fokusområden för var
je lantbruksföretagare: 
produktion, marknad, 
ekonomi, ledarskap 
och strategi. Produktion och ekonomi 
har du förhoppningsvis hyfsad koll på, 
men de andra delarna glöms ofta bort, 
anser han.

Gör en budget 
Så om du inte redan satt en strategi för 
2021 är det hög tid att du gör det nu!

– Det grundläggande är att göra 
en resultatbudget och en likviditets
budget. Resultatbudgeten visar hur 
mycket vinst du gör, medan likviditets
budgeten ska visa hur pengarna räcker 
till, säger Johan Sjöblom.

När du väl gjort det gäller det att pla
nera in uppföljningar under året som 
kommer.

– Stora lantbruk följer upp varje 
 månad, medan det kan räcka med en 
gång i kvartalet för ett litet företag, 
 säger han.

Ta hjälp 
Men för att kunna sätta en budget för 
året krävs att du först har klart för dig 
vad du vill med företaget – och att du 
vet hur du gör det ekonomiskt lönsamt. 
Där är det många som går bet, enligt 
Johan Sjöblom. Man jobbar på och 
hoppas på det bästa. Då kan det vara 
fint att ta hjälp och titta på intäkter och 
utgifter från föregående år. Finns det 
något att finjustera? Några uppenbara 
”slukhål”?

– En ensamföretagare med några an
ställda kan ta in ett gårdsråd och en 

gårds styrelse. Kanske med en bra bank
kontakt. Samla ihop produktionsråd
givaren och ekonomirådgivaren och 
stäm av efter hand.

Räkna arbetstimmar
Hur högt man sedan sätter sina mål 
är individuellt och skiljer sig från fö
retagare till företagare, säger Johan 
Sjöblom.

– Vilket krav ska jag ställa på min 
verksamhet? Det är mer vanligt än 
ovanligt att man inte har koll på hur 
många arbetstimmar man lägger in 
och hur mycket man faktiskt tjänar på 
verksamheten. Man prioriterar pro
duktionen men tänker inte på hur den 
egentligen går.

Så vad har du för timlön egentligen? 
Gör ett experiment och för protokoll 
över dina sysslor och timmar under 
några veckor. Kanske upptäcker du  
då att du lägger oproportionerligt 
mycket tid på något som i slutändan inte  
genererar så mycket intäkter. Då är det 
kanske bättre att tänka om i verksam
heten.

Yasemin Bayramoglu  
red@landlantbruk.se

FAKTA: Sätt din  
strategi för 2021

■■ Identifiera ditt vinstmål. Hur mycket 
krävs för att du ska få ut den lön du 
vill ha?

■■ Prioritera. Tänk igenom vad som 
fungerar bra i dag – och vad som 
fungerar mindre bra. Vad ska du göra 
för att det ska bli bättre? Kika på 
 både kort och lång sikt.

■■ Tänk bredare. Hör du till dem som 
inte ägnar mycket tid åt ekonomi, 
marknad, ledarskap och strategi, så 
tänk om.

■■ Sprid riskerna. Gör en försäljnings- 
och inköpsstrategi. Kanske kan du 
sprida din försäljning under året och 
tjäna mer på din produktion?

■■ Satsa på ditt nätverk. Ta hjälp  
med att titta på hur ditt företag 
 utvecklas.

Johan  
SjöblomJORD & SKOG

WWW.NBG.NU
mer info: 013-227910

VID VRETA UTBILDNINGSCENTRUM

NATURBRUKSPROGRAMMET HÖGSKOLEPROFIL:  NATURVETENSKAP - SAMHÄLLSVETENSKAP - EKONOMI
LANTBRUK, MASKINMEKANIKER, DJUR, HÄST, MASKIN, SKOG, NIU RIDSPORT, JAKT  
FORDONSPROGRAMMET TRANSPORT GYMNASIESÄRSKOLAN PROGRAM SKOG, MARK OCH DJUR

Följ oss på:

UTBILDA DIG INOM

GRUNDKURS LANTBRUK & SKOGSBRUK
40 VECKOR DISTANS

DIN UTVECKLINGSMÖJLIGHET TILL EGET FÖRETAGANDE ELLER STIMULERANDE LEDARJOBB! 200 YH-POÄNG
LANTBRUK DRIFTLEDNING  YRKESHÖGSKOLAN (YH) 

40 VECKOR DISTANS, 200 YH-POÄNG
SKOGSPLANERARE   YRKESHÖGSKOLAN (YH) 

ÖPPET HUS! 
14/11 kl 10-14, Lantbruk, Maskin, Djurskötare, Maskinmekaniker
21/11 kl 10-14, Transport och Gymnasiesärskolan
28/11 kl 10-14, Skog och Häst Läs mer om hur vi coronaanpassar oss på vår hemsida
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Öppna mobilkameran
och följ länken!

JORD & SKOG

WWW.NBG.NU
mer info: 013-227910

VID VRETA UTBILDNINGSCENTRUM

NATURBRUKSPROGRAMMET HÖGSKOLEPROFIL:  NATURVETENSKAP - SAMHÄLLSVETENSKAP - EKONOMI
LANTBRUK, MASKINMEKANIKER, DJUR, HÄST, MASKIN, SKOG, NIU RIDSPORT, JAKT  
FORDONSPROGRAMMET TRANSPORT GYMNASIESÄRSKOLAN PROGRAM SKOG, MARK OCH DJUR

Följ oss på:

UTBILDA DIG INOM

GRUNDKURS LANTBRUK & SKOGSBRUK
40 VECKOR DISTANS

DIN UTVECKLINGSMÖJLIGHET TILL EGET FÖRETAGANDE ELLER STIMULERANDE LEDARJOBB! 200 YH-POÄNG
LANTBRUK DRIFTLEDNING  YRKESHÖGSKOLAN (YH) 

40 VECKOR DISTANS, 200 YH-POÄNG
SKOGSPLANERARE   YRKESHÖGSKOLAN (YH) 

ÖPPET HUS! 
Tidigare annonserade 
datum har ändrats pga Corona. 
Se vår hemsida för mer info. 

BESÖK VÅR 
DIGITALA
GYMNASIE-
MÄSSA!

Öppna mobilkameran
och följ länken!

JORD & SKOG

WWW.NBG.NU
mer info: 013-227910

VID VRETA UTBILDNINGSCENTRUM

NATURBRUKSPROGRAMMET HÖGSKOLEPROFIL:  NATURVETENSKAP - SAMHÄLLSVETENSKAP - EKONOMI
LANTBRUK, MASKINMEKANIKER, DJUR, HÄST, MASKIN, SKOG, NIU RIDSPORT, JAKT  
FORDONSPROGRAMMET TRANSPORT GYMNASIESÄRSKOLAN PROGRAM SKOG, MARK OCH DJUR

Följ oss på:

UTBILDA DIG INOM

GRUNDKURS LANTBRUK & SKOGSBRUK
40 VECKOR DISTANS

DIN UTVECKLINGSMÖJLIGHET TILL EGET FÖRETAGANDE ELLER STIMULERANDE LEDARJOBB! 200 YH-POÄNG
LANTBRUK DRIFTLEDNING  YRKESHÖGSKOLAN (YH) 

40 VECKOR DISTANS, 200 YH-POÄNG
SKOGSPLANERARE   YRKESHÖGSKOLAN (YH) 

ÖPPET HUS! 
14/11 kl 10-14, Lantbruk, Maskin, Djurskötare, Maskinmekaniker
21/11 kl 10-14, Transport och Gymnasiesärskolan
28/11 kl 10-14, Skog och Häst Läs mer om hur vi coronaanpassar oss på vår hemsida

Skärgårdsstiftelsen söker två Driftchefer
inom Naturvård

Läs mer och ansök på: www.hrmab.se/jobb/1177
Vid frågor kontakta Albert Lundgren på albert.lundgren@hrmab.se alt.

+46 70 236 36 99

Söker du 
nya medarbetare? 
Annonsera lediga tjänster här! 
 

Kontakta oss på 073-330 97 40 
platsannonsera@landlantbruk.se  
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Digitala möten i all ära, nu längtar alla LRFs 17 regionord- 
föranden att få träffa medlemmarna fysiskt igen. 

Här sammanfattar de vad som var bäst med 2020 och vad 
de ser fram emot i år. 

 Sammanställning: Johan Sjöblom

”Vi vill träffa våra medlemmar igen”
17 regionordförande om 2020 
och deras önskelista för 2021

Jenny Karlsson 
ordf  LRF Norrbotten:
Vad var bäst 2020?
– Insikten att maten på 
hyllorna inte är självklar 
och därför ökat medvetna 
lokala val i butiken.  
Vad ser du fram emot 2021?
– Kloka politiska beslut som hjälper 
och inte lägger blöta filtar över skogs-
bruk, bygder och matproduktion i 
Norrbotten 
och landet.

Lotta Folkesson
ordförande 
LRF Västerbotten.
Vad var bäst 2020?
– Uppvaknandet kring 
vikten av en hållbar egen 
livsmedelsproduktion, liksom hemes-
terns pånyttfödelse där Sverige kan 
leverera både naturupplevelser och 
lokal mat och dryck. 
Vad ser du fram emot 2021?
– Att vi får ett vaccin.

Lars Ahlin 
ordförande Jämtland.
Vad var bäst 2020? 
– Att vi sparade pengar 
och tid i digitaliserings- 
utvecklingen när vi tvinga-
des in i nya arbetssätt.
Vad ser du fram emot 2021?
– Att få träffa medlemmar fysiskt och 
det stora Nordic Green Business Fo-
rum som har premiär i Jämtland 2021.

Gunilla Kjellsson
ordförande Västernorrland.
Vad var bäst 2020? 
– Att vi faktiskt genomför-
de en regionstämma som 
gav oss riktning för frågor 
att prioritera.
Vad ser du fram emot 2021?
– Jag längtar tillbaka till de fysiska 
mötena och kontakterna med  
medlemmar och förtroendevalda. 

Anita Boman Daniels ordförande Dalarna.
Vad var bäst 2020?
– Att vi har haft ett bra skördeår. Att våra näringar 
klarat sig relativt bra trots pandemin. Att allt fler inser 
vikten av en högre självförsörjningsgrad.
Vad ser du fram emot 2021?
– Att vi får arbeta utan påverkan av pandemin, torka, bränder 
och djurrättsaktivism.

             Per Pettersson
         ordförande Mälardalen.
    Vad var bäst 2020? 
    – Ett hyggligt skördeår med hyggliga priser 
     på nästan allt.
     Vad ser du fram emot 2021?
  – Att pandemieländet tar slut och att svenska folkets upp-  
skattning av svenska produkter håller i sig.

  Per Willén ordförande LRF Örebro län.
 Vad var bäst 2020? 
– Vårt digitala insteg och att vi blev klassade som sam-
hällsnyttiga. Regionalt är det att frågan om att inte byg-
ga på åkermark har fått en helt annan kraft och status.
Vad ser du fram emot 2021?
 – Att lantbrukarna ses som hållbarhetshjältar och att fördelningen  
    av matkronan går åt rätt håll.

Jeanette Blackert 
ordförande 
LRF Östergötland.
Vad var bäst 2020? 
– Att vi regionalt har fått 
till en bra dialog med 
myndigheter och beslutsfattare, både 
fysiskt och digitalt.
 Vad ser du fram emot 2021?
– Att vi börjar se färre viltskador som 
ett led i vårt arbete med att förändra 
viltproblematiken samt att vi ser en 
ökad framtidstro med högre livsme- 
delsproduktion..

                         Johan Lagerholm
                           ordf LRF Södermanland.
                           Vad var bäst 2020? 
                         – Att vi tvingades till nya 
                         mötesformer som har 
                      gett oss tätare kontakter 
                                med myndigheter 
                                och stärkt vårt nät- 
                           verkande.
                            Vad ser 
                           du fram 
                      emot 2021?
           – Att få träffa med-
       lemmar fysiskt igen.

Sofia Karlsson 
ordförande LRF Västra Götaland .
Vad var bäst 2020? 
– Att konsumenterna valde svenska  
råvaror när de lagar mat i hemmet.
Vad ser du fram emot 2021?
– Att trenden håller i sig och att man frågar efter svenskt 
 när vi får börja äta på restaurang igen.

Anders Richardsson
ordförande LRF Halland.
Vad var bäst 2020? 
– Att det har kommit ett 
antal rapporter om god 
lönsamhet inom våra 
områden.
Vad ser du fram emot 2021?
– Att pandemin släpper greppet. Vi 
behöver alla ett så normalt år som 
möjligt i dessa tider med återkom-
mande klimathot och ökande protek-
tionism.

Anders Friberg
ordförande Jönköping.
Vad var bäst 2020?
– Att LRF flyttade fram  
positionen när det gäller viltskador.
Vad ser du fram emot 2021?
– Att vi, och samhället, tar med oss det 
positiva vi lärt oss under 
2020. Fysiska träffar kan 
inte ersättas helt, men 
att mötas på webben har 
gett oss många erfaren-
heter och sparat tid.

   Lotta Zetterlund 
      ordförande Gävleborg.
        Vad var bäst 2020?
         – Att vår näring klarade sig så bra och 
           att det var ett bra skördeår.
           Vad ser du fram emot 2021?

         – Att vi kan börja träffas igen.  

Patrik Ohlsson ordförande Värmland.
Vad var bäst 2020? 
– Att det gick så bra för mina barn och att mina 
föräldrar är friskare nu än för ett år sedan.
Vad ser du fram emot 2021?
– Att ordet praktivism kommer in i nyordslistan. 
En praktivist är en som gör mer än bara snackar.

Håkan Lundgren ordförande Sydost.
Vad var bäst 2020? 
– Att vi i stora delar av vår region fick bra skördar. Tyvärr hade kust-
områden och Öland problem med torkan.
Vad ser du fram emot 2021?
– Att pandemin tar slut och att vaccineringen fungerar. Att vi tar 
med oss erfarenheterna av pandemin och använder våra resurser på jorden på 
ett klokare sätt. Att samhället förstår att en stark ägande- och brukanderätt gyn-
nar företagande och biologisk mångfald.

Hans Ramel
ordförande LRF Skåne.
Vad var bäst 2020? 
– Att jordbruket äntligen 
klassades som en sam-
hällsviktig verksamhet..
Vad ser du fram emot 2021?
– Att vaccineringen fungerar så att vi 
alla kan mötas igen. 
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Region 
Gotland

Andreas Nypelius
ordförande LRF Gotland.
Vad var bäst 2020? 
– Att lantbruket leverera-
de när övriga samhället 
fick problem. 
Vad ser du fram emot 2021?
– Att efterfrågan på svenskproducerat 
fortsätter och att lönsamheten ökar.

Lyssna på EU – prioritera bönderna
 ❖ Vilka ska prioriteras när vaccinet kommer? EU-kommissionens råd är att livs-

viktiga näringar som jordbruk och livsmedelsproduktion bör ingå bland de prio-
riterade grupperna. LRF har, tillsammans med Livsmedelsföretagen och Svensk 
Dagligvaruhandel, skickat ett brev till Folkhälsomyndigheten där de förklarar 
vikten av ett klart besked i frågan och varför livsmedelskedjan bör prioriteras.
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Kommungrupperna
 ❖ I Jönköpings län finns 13 kommun-

grupper. De har ett viktigt uppdrag i 
att ha dialog med lokala beslutsfat-
tare och politiker för att stärka förut-
sättningarna för det gröna näringsli-
vet. Ett arbete som pågår året om. 

Under påverkansveckan, vecka 47, 
lyftes hållbarhet genom bland annat 
filmer på sociala medier och tipspro-
menaden Xrundan.

Livsmedelsstrategin
 ❖ Under året har samarbetet för-

stärkts och utvecklats mellan LRF och 
det regionala livsmedelsstrategiarbe-
tet. Kommunträffar har arrangerats i 
Eksjö och Jönköping för kunskap och 
nätverksbildande för livsmedelsföre-
tagare. Planeringen för kommande 
aktiviteter 2021 är i full gång, bland 
annat tema mjölk och kött, gårds- 
runda och arbetsmarknadsdag.

Simon Jonegård, ledamot
Frågan om jordbruksmarkens värde fick under året äntligen den uppmärk-
samhet den förtjänar. Jönköpings kommun tog ett historiskt beslut om att 
helt sluta exploatera åker- och betesmark. Något för länets andra kommu-
ner att nu ta efter. 

LRFs kommungrupp i Jönköping har jobbat intensivt med frågan och vi 
riktar våra varmaste gratulationer till alla som arbetat fram detta beslut.

Vattenfrågan är alltid aktuell. I år har vi bland annat jobbat med frågor 
kring vattenskyddsområden och studiecirklar för dikesunderhåll. Vi tror 
att det blir än mer diskussioner om vatten i och med vattendirektivet nästa 
år.

Elin Hagelsås, ledamot
Året som har präglats av avstånd 
har stoppat flera planerade barn-  
och ungdomsaktiviteter men öpp- 
nat möjligheten att jobba mer med  
andra kampanjer. Ungdomen har 
under året satt upp skyltar utmed 
länets vägar med uppmaning att 
inte skräpa ned i vår natur samt 
att inte bygga bort vår framtid. Jag 
medverkade som sommargäst i 
P4 Jönköping och vi har även lyft 
kampanjerna som insändare i någ-
ra av länets tidningar. 

Med förhoppning att kunna 
fortsätta med fysiska träffar under 
2021 är året ändå en lärdom om 
att den digitala världen är ett bra 
komplement.

Hanna Sjöholm, ledamot
Året då många fick känna på hur 
stängda gränser påverkar vår var-
dag. Många värderade om och fak-
tiskt insåg hur en inhemsk produk-
tion är livsviktig, av det mest basala 
som mat. Samtidigt i pandemins 
vakuum pågår diskussioner, strider 
och förhandlingar om kommande 
Cap i Bryssel. I Sverige knegar vi 
vidare i småländsk anda och har 
under året vässat, finslipat och 
framfört våra argument om kom-
mande utformning av EU-stöden 
och varför den småländska lands-
bygden är värd att satsa på. Inget 
är klart, ingen är överens men fram 
tills beslut fortsätter vi att kriga för 
våra ståndpunkter, som de envisa 
smålänningar vi är.

Christina Nyemad, ledamot
Tidigt under detta pandemiår var 
frågan om tryggad tillgång på ar-
betskraft i lantbruket högaktuell. 

Äganderätts- och intrångsfrågor- 
na står högt på agendan och har ta-
gits upp vid träffar med riksdags- 
politiker. Andra ärenden har gällt 
exploatering av mark för industri-
områden och reservatsbildningar. 
Vår motion till riksstämman om ar-
bete för förändring av minerallagen 
och dess tillämpning bifölls, men en 
nyligen presenterad statlig utred-
ning gav inga positiva signaler så 
detta arbete fortsätter. Under året 
har vi också arbetat med att öka en-
gagemanget för hästföretagarna.

Regionstyrelsen om favoriter och utmaningar … … och här är allt        annat som LRF Jönköping jobbade med under 2020
Virus, vilt och vikten av att ha  en inhemsk matproduktion

Evelina Gustafsson,ny ordförande 
för LRF Ungdomen Jönköping.

LRF Ungdomen
 ❖ Under året har styrelsen bestått 

av ordförande Elin Hagelsås, Jakob 
Hellgren, Axel Svensson, Fredrik 
Axén, Evelina Gustafsson, Linn 
Jonsson, Daniel Kjellberg, Jessica 
Jörgensen och Anton Anders-
son. På årsmötet valdes Fredrik 
Karlsson in som ny ledamot och 
Fredrik Axén avtackades. Evelina 
Gustafsson, 20 år, valdes till ny 
ordförande. 

– Jag för tacka för förtroendet 
att bli vald till ordförande. Jag är 
inne på mitt fjärde år i styrelsen. 
Det ska bli väldigt roligt och spän-
nande. Jag jobbar på en mjölkgård 
utanför Aneby samt på Tenhults 
naturbruksgymnasium som ma-
skininstruktör.

Anders Friberg, ordförande
Äbin (Älgbetesinventeringen) är ett 
viktigt faktaunderlag till älgförvalt-
ningen för att inventera betesskador 
i skogsbruket. Det är viktigt att vi 
får till liknade mätmetoder när det 
gäller viltskador i jordbruket.

 I Vetlanda har vi under året till-
sammans med länsstyrelsen skade-
inventerat gräsvall och betesmark 
på en typgård. Den totala merkost-
naden blev 2 000 kr/ha. Vi har även 
gjort skadeberäkning när det gäller 
dovhjort utifrån referensrutor hos 
en markägare i Björkeby. Ett bra 
faktaunderlag för beräkningar av 
viltskador och ett bra hjälpmedel i 
vårt påverkansarbete mot myndig-
het. 

Vi kommer att under det 
kommande året fortsätta belysa 
viltskadornas omfattning. Vi har 
fått flera rapporter från länet om en 
växande dovhjortstam och vi fick 
ett stämmouppdrag att vi ska inven-
tera tillväxten av dovhjort i länet.

Karin Nalbin, vice ordförande
Att konsumenter bunkrade toalett-
papper och havregryn i början av 
pandemin visar bara ytterligare att 
kunskapen var varorna kommer 
ifrån är liten hos många. Hade det 
varit kaffe och avokado kanske 
bunkrandet varit befogat. 

Under året har frågan om ur-
sprung lyfts, men vi har en lång väg 
kvar innan jag är nöjd. Positivt är 
att det nu har kommit igång akti-
viteter och träffar i den regionala 
livsmedelsstrategin.

Patrik Jönsson, ledamot
Ur ett omsorgsperspektiv har vi 
hanterat coronasituationen kon-
trollerat. 

Hemma på gårdsnivå har livet 
rullat på och fler konsumenter har 
uppskattat livsmedel från Sverige. 
Som alltid finns en oro för den eko-
nomiska situationen.

Individer och organisationer har 
starka åsikter om vår verksamhet 
och saker händer i det privata livet 
som vi inte tänkt oss, därför ska vi  
visa omsorg om varandra.

Hanna Sjöholm

Elin Hagelsås

Anders Friberg

Patrik Jönsson
Karin Nalbin Christina Nyemad

Simon Jonegård

”Jag vill tacka för 
förtroendet att bli 
vald till ordförande”

Texter: Elenore Petersson
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… och här är allt        annat som LRF Jönköping jobbade med under 2020
Virus, vilt och vikten av att ha  en inhemsk matproduktion

Lokalavdelningarna
 ❖ Många planerade aktiviteter för 

regionens 75 lokalavdelningar fick på 
grund av pandemin ställas om eller 
ställas in. Årsmötessäsongen genom-
fördes till stor del digitalt tack vare 
förtroendevalda som med kort varsel 
vågade testa nytt och försöka.  

Regionstämman
 ❖ Stämman ägde rum den 9 mars på 

kulturhuset Spira i Jönköping. Sex mo-
tioner sändes vidare till riksförbunds-
stämman och regionstyrelsen gavs 
också flera motionsuppdrag att arbeta 
med under året. På riksförbundsstäm-
man i oktober bifölls flera yrkanden 
från motionerna. Läs mer på lrf.se/
jonkoping.

Miljö, klimat 
och hållbarhet

 ❖ Under året har flera nya kontakter 
knutits till bland annat högskolan i 
Jönköping för samverkan om social 
hållbarhet för bonden, energismarta 
lösningar på gårdsnivå och livsmedels-
beredskap. 

Hållbarhetskampanjen 
startade i början av mars 
med en utbildning för 
hållbarhetsambassadörer 
från hela landet. Lokalav-
delningar och kommun-
grupper är välkomna att ta 
kontakt med och samarbeta 
med våra ambassadörer! 

Regionstyrelsens ordförande An-
ders Friberg är ledamot i Klimatrådet 
i Jönköpings län. LRF har ordföran-
deskapet i fokusgruppen Förnybar 
energi, jordbruk och skogsbruk. 
Fokusgruppen har under året bland 
annat arbetat med att ta fram ett 
åtgärdsprogram för minskad klimat-
påverkan och arrangerat ett semina-
rium om mat och klimat under den 
årliga Klimatveckan. 

Barn och ungdom
 ❖ Ett nätverk för kon-

taktpersoner för barn 
och ungdomsfrågor har 

startats, två digitala träffar 
har genomförts under året. Med 

information om Bonden i skolan, Sko-
gen i skolan, Friluftsåret, Farmer Time 
och olika goda exempel. 

Äganderätt
 ❖ Under 2020 har organisationen för 

LRF Jönköpings län och LRF Sydost 
svarat på 47 remisser från olika myn-
digheter och företag. Det kan handla 
om att bygga en ny kraftledning, att 
utöka strandskyddet, byggnationer  
av fastigheter eller vägar på åkermark 
och stora beslut om skyddad natur. 
Gruvplanerna som finns i Norra Kärr 
utanför Gränna är ett ärende LRF  
engagerat sig i under många år. 
Arbetet med att bevaka frågan till-
sammans med LRF Östergötland har 
fortsatt under 2020.

Företagande
 ❖ Bland annat anordnat träff med  

arbetsförmedlingsrepresentanter i 
Jönköping, samt medverkat på möte  
med näringslivsrepresentanter i Jön- 
köping. Anna Gillek, regionchef 
Svenskt Näringsliv, besökte företag 
inom det gröna näringslivet i Jönkö-
pings län. Samarbetet med Företags-
jouren fortsätter och där har även 
i år ett antal företag fått hjälp och 
stöttning. 

Vatten
 ❖ Under året har LRF Jönköpings län 

och LRF Sydost varit involverad i tolv 
processer kring upprättandet av vat-
tenskyddsområden. Ett antal förbätt-
ringar i skyddsföreskrifter, framför allt 
gällande växtnäring och växtskydds-
medel har drivits igenom. 

– Vi har bland annat efter diskus-
sioner med Jordbruksverket fått ett 
allmänt förbud upphävt efter 2021 
gällande att lägga rensmassor från 
dikesunderhåll i ”Förordningen om 
natur- och kulturvärden i jordbruket”, 
och med möjlighet att få dispens 
under perioden fram till dess, säger 
Henrik Djerv, verksamhetsutvecklare 
vatten LRF Jönköpings län.

Priser och utmärkelser
Hedersutmärkelsen silvernålen: 
Patrik Jönsson, Norra Sandsjö LRF 
och Lisbeth Rostedt, Ödestugu LRF. 
Säker Bonde: LRF och Länsförsäk-
ringars pris delades ut till Anna och 
Hans Samuelsson, Skeppshult.
Årets arbetsgivare, pris från LRF 
Ungdomen Jönköpings län: Lars 
och Helene Karlsson, Bredaryd. 
Styrelsens pris för särskild insats: 
Per Karlander, Hånger-Dannäs LRF.

Årets lokalavdelning: Gustaf Adolf 
LRF-avdelning. 

Dessutom uppmärksammades  
Värnamo kommun som mottagare  
av LRF Jönköpings läns kommunpris 
för nytänkande livsmedelsupphand-
ling.  
Årets Matentreprenör: Wärdshuset 
i Bredaryd. Priset delas ut av Läns-
försäkringar i Jönköping i samarbete 
med bland andra LRF.
Årets Nötköttsföretagare: LRF och 
SNP. Carl-Johan Bertilsson och Ulrica 
Björnhag, Hagshultskossorna.

Samling runt en viltruta för att jäm-
föra marken utanför och innanför 
det inhägnade området.

En av sex träffar med Skogens Kraft.

Silvernål till Lisbeth Rostedt och Patrik 
Jönsson.

Gustaf Adolf blev årets lokalavdel-
ning. 

Magnus och Elin Hagelsås i samtal 
med riksdagspolitiker Diana Laiti-
nen Carlsson (S) på Hagelsås gård.

Hans-Göran Johansson och Charlotta 
Nielsen Nylander tog emot Värnamos 
kommunpris.

Skog och vilt
 ❖ I februari hade skogsstrategin sitt 

första seminarium i Virserum. In-
tressanta föreläsare och gruppsam-
tal i olika frågor om det småländska 
skogsbruket. Dessa seminarier ska 
vara en stående punkt i strategin. 

Jordbrukspolitik/Cap
 ❖ Flera viktiga beslut om nästa 

programperiod (med planerad start 
2023) har fattats på EU-nivå under 
2020. Lokalt bevakas frågan av Hög-
landsgruppen. Ställningstaganden 
om nuvarande ersättningar och 
föreslagna förändringar samt egna 
förslag på ersättningsformer har 
tagits fram. 

Två dialogmöten med riksdags-
politiker från Jönköpings län har 
genomförts under året. Vidare be-
vakas frågan på respektive läns- 

   styrelses partnerskapsmö-
ten.

Projekten
Mer mat fler jobb: Erbjuder före-
tagsanalyser, kompetensutveckling, 
validering och ledarskapsutbild-
ningar. Under året har två regionala 
webbinarium anordnats. Läs mer 
på matjobb.se 
Lövsuccé 2.0: Handlar om att öka 
andelen lövträd i olika succes-
sionsstadier i landskapet genom 
att inspirera skogsföretagare att 
se affärsmöjligheter som bidrar till 
ökad hållbar tillväxt och lönsamhet. 
Träffar planeras för 2021. Kunskaps-
underlag har tagits fram och finns 
på lrf.se/lovsucce.
Viltstammar i Balans 2.0: Sats-
ningen bedrivs geografiskt över 
Blekinge, Jönköping, Kalmar och 
Kronobergs län och totalt har 312 
personer från ÄFG och ÄSO gått 
utbildningar sedan starten 2017. 
Dessutom har 101 personer med-
verkat på utbildningar för Viltför-
valtningsdelegationen.

Skogens Kraft – för mångbrukare 
i Småland, på Öland och Gotland. 
Syftar till att stärka utvecklingen av 
det småskaliga företagandet med 
skogen som bas. Sex uppstartsträf-
far genomfördes under sommaren 
som samlade ungefär 150 perso-
ner. www.skogenskraft.se
Nya nätverk: Under året har det 
bjudits in till digitala kommunträf-
far. Projektet hjälper företagare att 
komma i kontakt med nyanlända 
och unga vuxna för arbeten inom 
de gröna näringarna och att coacha 
dem till goda samarbeten.

Ny adress
I mars flyttade 
LRF-kontoret 

i Jönköping till 
Huskvarnavägen 62, 

554 54 Jönköping.
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Kommungrupperna
 ❖ I Jönköpings län finns 13 kommun-

grupper. De har ett viktigt uppdrag i 
att ha dialog med lokala beslutsfat-
tare och politiker för att stärka förut-
sättningarna för det gröna näringsli-
vet. Ett arbete som pågår året om. 

Under påverkansveckan, vecka 47, 
lyftes hållbarhet genom bland annat 
filmer på sociala medier och tipspro-
menaden Xrundan.

Livsmedelsstrategin
 ❖ Under året har samarbetet för-

stärkts och utvecklats mellan LRF och 
det regionala livsmedelsstrategiarbe-
tet. Kommunträffar har arrangerats i 
Eksjö och Jönköping för kunskap och 
nätverksbildande för livsmedelsföre-
tagare. Planeringen för kommande 
aktiviteter 2021 är i full gång, bland 
annat tema mjölk och kött, gårds- 
runda och arbetsmarknadsdag.

Simon Jonegård, ledamot
Frågan om jordbruksmarkens värde fick under året äntligen den uppmärk-
samhet den förtjänar. Jönköpings kommun tog ett historiskt beslut om att 
helt sluta exploatera åker- och betesmark. Något för länets andra kommu-
ner att nu ta efter. 

LRFs kommungrupp i Jönköping har jobbat intensivt med frågan och vi 
riktar våra varmaste gratulationer till alla som arbetat fram detta beslut.

Vattenfrågan är alltid aktuell. I år har vi bland annat jobbat med frågor 
kring vattenskyddsområden och studiecirklar för dikesunderhåll. Vi tror 
att det blir än mer diskussioner om vatten i och med vattendirektivet nästa 
år.

Elin Hagelsås, ledamot
Året som har präglats av avstånd 
har stoppat flera planerade barn-  
och ungdomsaktiviteter men öpp- 
nat möjligheten att jobba mer med  
andra kampanjer. Ungdomen har 
under året satt upp skyltar utmed 
länets vägar med uppmaning att 
inte skräpa ned i vår natur samt 
att inte bygga bort vår framtid. Jag 
medverkade som sommargäst i 
P4 Jönköping och vi har även lyft 
kampanjerna som insändare i någ-
ra av länets tidningar. 

Med förhoppning att kunna 
fortsätta med fysiska träffar under 
2021 är året ändå en lärdom om 
att den digitala världen är ett bra 
komplement.

Hanna Sjöholm, ledamot
Året då många fick känna på hur 
stängda gränser påverkar vår var-
dag. Många värderade om och fak-
tiskt insåg hur en inhemsk produk-
tion är livsviktig, av det mest basala 
som mat. Samtidigt i pandemins 
vakuum pågår diskussioner, strider 
och förhandlingar om kommande 
Cap i Bryssel. I Sverige knegar vi 
vidare i småländsk anda och har 
under året vässat, finslipat och 
framfört våra argument om kom-
mande utformning av EU-stöden 
och varför den småländska lands-
bygden är värd att satsa på. Inget 
är klart, ingen är överens men fram 
tills beslut fortsätter vi att kriga för 
våra ståndpunkter, som de envisa 
smålänningar vi är.

Christina Nyemad, ledamot
Tidigt under detta pandemiår var 
frågan om tryggad tillgång på ar-
betskraft i lantbruket högaktuell. 

Äganderätts- och intrångsfrågor- 
na står högt på agendan och har ta-
gits upp vid träffar med riksdags- 
politiker. Andra ärenden har gällt 
exploatering av mark för industri-
områden och reservatsbildningar. 
Vår motion till riksstämman om ar-
bete för förändring av minerallagen 
och dess tillämpning bifölls, men en 
nyligen presenterad statlig utred-
ning gav inga positiva signaler så 
detta arbete fortsätter. Under året 
har vi också arbetat med att öka en-
gagemanget för hästföretagarna.

Regionstyrelsen om favoriter och utmaningar … … och här är allt        annat som LRF Jönköping jobbade med under 2020
Virus, vilt och vikten av att ha  en inhemsk matproduktion

Evelina Gustafsson,ny ordförande 
för LRF Ungdomen Jönköping.

LRF Ungdomen
 ❖ Under året har styrelsen bestått 

av ordförande Elin Hagelsås, Jakob 
Hellgren, Axel Svensson, Fredrik 
Axén, Evelina Gustafsson, Linn 
Jonsson, Daniel Kjellberg, Jessica 
Jörgensen och Anton Anders-
son. På årsmötet valdes Fredrik 
Karlsson in som ny ledamot och 
Fredrik Axén avtackades. Evelina 
Gustafsson, 20 år, valdes till ny 
ordförande. 

– Jag för tacka för förtroendet 
att bli vald till ordförande. Jag är 
inne på mitt fjärde år i styrelsen. 
Det ska bli väldigt roligt och spän-
nande. Jag jobbar på en mjölkgård 
utanför Aneby samt på Tenhults 
naturbruksgymnasium som ma-
skininstruktör.

Anders Friberg, ordförande
Äbin (Älgbetesinventeringen) är ett 
viktigt faktaunderlag till älgförvalt-
ningen för att inventera betesskador 
i skogsbruket. Det är viktigt att vi 
får till liknade mätmetoder när det 
gäller viltskador i jordbruket.

 I Vetlanda har vi under året till-
sammans med länsstyrelsen skade-
inventerat gräsvall och betesmark 
på en typgård. Den totala merkost-
naden blev 2 000 kr/ha. Vi har även 
gjort skadeberäkning när det gäller 
dovhjort utifrån referensrutor hos 
en markägare i Björkeby. Ett bra 
faktaunderlag för beräkningar av 
viltskador och ett bra hjälpmedel i 
vårt påverkansarbete mot myndig-
het. 

Vi kommer att under det 
kommande året fortsätta belysa 
viltskadornas omfattning. Vi har 
fått flera rapporter från länet om en 
växande dovhjortstam och vi fick 
ett stämmouppdrag att vi ska inven-
tera tillväxten av dovhjort i länet.

Karin Nalbin, vice ordförande
Att konsumenter bunkrade toalett-
papper och havregryn i början av 
pandemin visar bara ytterligare att 
kunskapen var varorna kommer 
ifrån är liten hos många. Hade det 
varit kaffe och avokado kanske 
bunkrandet varit befogat. 

Under året har frågan om ur-
sprung lyfts, men vi har en lång väg 
kvar innan jag är nöjd. Positivt är 
att det nu har kommit igång akti-
viteter och träffar i den regionala 
livsmedelsstrategin.

Patrik Jönsson, ledamot
Ur ett omsorgsperspektiv har vi 
hanterat coronasituationen kon-
trollerat. 

Hemma på gårdsnivå har livet 
rullat på och fler konsumenter har 
uppskattat livsmedel från Sverige. 
Som alltid finns en oro för den eko-
nomiska situationen.

Individer och organisationer har 
starka åsikter om vår verksamhet 
och saker händer i det privata livet 
som vi inte tänkt oss, därför ska vi  
visa omsorg om varandra.

Hanna Sjöholm

Elin Hagelsås

Anders Friberg

Patrik Jönsson
Karin Nalbin Christina Nyemad

Simon Jonegård

”Jag vill tacka för 
förtroendet att bli 
vald till ordförande”

Texter: Elenore Petersson
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… och här är allt        annat som LRF Jönköping jobbade med under 2020
Virus, vilt och vikten av att ha  en inhemsk matproduktion

Lokalavdelningarna
 ❖ Många planerade aktiviteter för 

regionens 75 lokalavdelningar fick på 
grund av pandemin ställas om eller 
ställas in. Årsmötessäsongen genom-
fördes till stor del digitalt tack vare 
förtroendevalda som med kort varsel 
vågade testa nytt och försöka.  

Regionstämman
 ❖ Stämman ägde rum den 9 mars på 

kulturhuset Spira i Jönköping. Sex mo-
tioner sändes vidare till riksförbunds-
stämman och regionstyrelsen gavs 
också flera motionsuppdrag att arbeta 
med under året. På riksförbundsstäm-
man i oktober bifölls flera yrkanden 
från motionerna. Läs mer på lrf.se/
jonkoping.

Miljö, klimat 
och hållbarhet

 ❖ Under året har flera nya kontakter 
knutits till bland annat högskolan i 
Jönköping för samverkan om social 
hållbarhet för bonden, energismarta 
lösningar på gårdsnivå och livsmedels-
beredskap. 

Hållbarhetskampanjen 
startade i början av mars 
med en utbildning för 
hållbarhetsambassadörer 
från hela landet. Lokalav-
delningar och kommun-
grupper är välkomna att ta 
kontakt med och samarbeta 
med våra ambassadörer! 

Regionstyrelsens ordförande An-
ders Friberg är ledamot i Klimatrådet 
i Jönköpings län. LRF har ordföran-
deskapet i fokusgruppen Förnybar 
energi, jordbruk och skogsbruk. 
Fokusgruppen har under året bland 
annat arbetat med att ta fram ett 
åtgärdsprogram för minskad klimat-
påverkan och arrangerat ett semina-
rium om mat och klimat under den 
årliga Klimatveckan. 

Barn och ungdom
 ❖ Ett nätverk för kon-

taktpersoner för barn 
och ungdomsfrågor har 

startats, två digitala träffar 
har genomförts under året. Med 

information om Bonden i skolan, Sko-
gen i skolan, Friluftsåret, Farmer Time 
och olika goda exempel. 

Äganderätt
 ❖ Under 2020 har organisationen för 

LRF Jönköpings län och LRF Sydost 
svarat på 47 remisser från olika myn-
digheter och företag. Det kan handla 
om att bygga en ny kraftledning, att 
utöka strandskyddet, byggnationer  
av fastigheter eller vägar på åkermark 
och stora beslut om skyddad natur. 
Gruvplanerna som finns i Norra Kärr 
utanför Gränna är ett ärende LRF  
engagerat sig i under många år. 
Arbetet med att bevaka frågan till-
sammans med LRF Östergötland har 
fortsatt under 2020.

Företagande
 ❖ Bland annat anordnat träff med  

arbetsförmedlingsrepresentanter i 
Jönköping, samt medverkat på möte  
med näringslivsrepresentanter i Jön- 
köping. Anna Gillek, regionchef 
Svenskt Näringsliv, besökte företag 
inom det gröna näringslivet i Jönkö-
pings län. Samarbetet med Företags-
jouren fortsätter och där har även 
i år ett antal företag fått hjälp och 
stöttning. 

Vatten
 ❖ Under året har LRF Jönköpings län 

och LRF Sydost varit involverad i tolv 
processer kring upprättandet av vat-
tenskyddsområden. Ett antal förbätt-
ringar i skyddsföreskrifter, framför allt 
gällande växtnäring och växtskydds-
medel har drivits igenom. 

– Vi har bland annat efter diskus-
sioner med Jordbruksverket fått ett 
allmänt förbud upphävt efter 2021 
gällande att lägga rensmassor från 
dikesunderhåll i ”Förordningen om 
natur- och kulturvärden i jordbruket”, 
och med möjlighet att få dispens 
under perioden fram till dess, säger 
Henrik Djerv, verksamhetsutvecklare 
vatten LRF Jönköpings län.

Priser och utmärkelser
Hedersutmärkelsen silvernålen: 
Patrik Jönsson, Norra Sandsjö LRF 
och Lisbeth Rostedt, Ödestugu LRF. 
Säker Bonde: LRF och Länsförsäk-
ringars pris delades ut till Anna och 
Hans Samuelsson, Skeppshult.
Årets arbetsgivare, pris från LRF 
Ungdomen Jönköpings län: Lars 
och Helene Karlsson, Bredaryd. 
Styrelsens pris för särskild insats: 
Per Karlander, Hånger-Dannäs LRF.

Årets lokalavdelning: Gustaf Adolf 
LRF-avdelning. 

Dessutom uppmärksammades  
Värnamo kommun som mottagare  
av LRF Jönköpings läns kommunpris 
för nytänkande livsmedelsupphand-
ling.  
Årets Matentreprenör: Wärdshuset 
i Bredaryd. Priset delas ut av Läns-
försäkringar i Jönköping i samarbete 
med bland andra LRF.
Årets Nötköttsföretagare: LRF och 
SNP. Carl-Johan Bertilsson och Ulrica 
Björnhag, Hagshultskossorna.

Samling runt en viltruta för att jäm-
föra marken utanför och innanför 
det inhägnade området.

En av sex träffar med Skogens Kraft.

Silvernål till Lisbeth Rostedt och Patrik 
Jönsson.

Gustaf Adolf blev årets lokalavdel-
ning. 

Magnus och Elin Hagelsås i samtal 
med riksdagspolitiker Diana Laiti-
nen Carlsson (S) på Hagelsås gård.

Hans-Göran Johansson och Charlotta 
Nielsen Nylander tog emot Värnamos 
kommunpris.

Skog och vilt
 ❖ I februari hade skogsstrategin sitt 

första seminarium i Virserum. In-
tressanta föreläsare och gruppsam-
tal i olika frågor om det småländska 
skogsbruket. Dessa seminarier ska 
vara en stående punkt i strategin. 

Jordbrukspolitik/Cap
 ❖ Flera viktiga beslut om nästa 

programperiod (med planerad start 
2023) har fattats på EU-nivå under 
2020. Lokalt bevakas frågan av Hög-
landsgruppen. Ställningstaganden 
om nuvarande ersättningar och 
föreslagna förändringar samt egna 
förslag på ersättningsformer har 
tagits fram. 

Två dialogmöten med riksdags-
politiker från Jönköpings län har 
genomförts under året. Vidare be-
vakas frågan på respektive läns- 

   styrelses partnerskapsmö-
ten.

Projekten
Mer mat fler jobb: Erbjuder före-
tagsanalyser, kompetensutveckling, 
validering och ledarskapsutbild-
ningar. Under året har två regionala 
webbinarium anordnats. Läs mer 
på matjobb.se 
Lövsuccé 2.0: Handlar om att öka 
andelen lövträd i olika succes-
sionsstadier i landskapet genom 
att inspirera skogsföretagare att 
se affärsmöjligheter som bidrar till 
ökad hållbar tillväxt och lönsamhet. 
Träffar planeras för 2021. Kunskaps-
underlag har tagits fram och finns 
på lrf.se/lovsucce.
Viltstammar i Balans 2.0: Sats-
ningen bedrivs geografiskt över 
Blekinge, Jönköping, Kalmar och 
Kronobergs län och totalt har 312 
personer från ÄFG och ÄSO gått 
utbildningar sedan starten 2017. 
Dessutom har 101 personer med-
verkat på utbildningar för Viltför-
valtningsdelegationen.

Skogens Kraft – för mångbrukare 
i Småland, på Öland och Gotland. 
Syftar till att stärka utvecklingen av 
det småskaliga företagandet med 
skogen som bas. Sex uppstartsträf-
far genomfördes under sommaren 
som samlade ungefär 150 perso-
ner. www.skogenskraft.se
Nya nätverk: Under året har det 
bjudits in till digitala kommunträf-
far. Projektet hjälper företagare att 
komma i kontakt med nyanlända 
och unga vuxna för arbeten inom 
de gröna näringarna och att coacha 
dem till goda samarbeten.

Ny adress
I mars flyttade 
LRF-kontoret 

i Jönköping till 
Huskvarnavägen 62, 

554 54 Jönköping.
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Därför är det 
så viktigt att
koppla upp sig

Gunilla 
Kjellsson
region-
ordförande LRF 
Västernorrland

Lars 
Ahlin
region-
ordförande 
LRF Jämtland

Hej medlemmar. Livet och värl-
den bjuder oss ibland på sådant 
vi inte alltid räknat med eller 
riktigt vet hur vi ska tackla. Det 
är precis vad denna pandemi 
gjort. Den skakar om rutiner, 
planer och verksamhet. 

En del av LRFs styrkor är att 
samla medlemmar – samla för 
opinion, samlas till hjälp eller 
samlas för trivsel. Det har blivit 
en stor utmaning när vi nästan 
endast kan samlas digitalt, men 
det är en utmaning vi tagit oss 
an väl hittills, och nu tar vi oss 
an själva hjärtat i vår folkrörelse 
och kör även lokalavdelningar-
nas årsmöten digitala. 

Vi har flera stora frågor som vi 
kommer att jobba med under 
2021 – förnyelsen av folkrörel-
sen fortsätter där vi både ska 
ta med oss erfarenheterna från 
vårt digitala år in i det nya samt 
lägga stor kraft på att utveckla 
förtroendeuppdraget. Vidare  
har vi fortsatt arbete med ägan-
derätt och skogliga frågor som 
vi oförtrutet arbetar vidare 
med. 2021 är också ett viktigt 
år utifrån vattenperspektivet 
– vi startar den fjärde och sista 
förvaltningscykeln inom vatten-
förvaltningen och det är frågor 
som i allra högsta grad påverkar 
våra gröna näringar inom jord 
och skog. Vi har stora uppgifter 
att arbeta med och kraften från 
medlemmar och förtroendeval-
da är stark när vi riktar oss åt 
samma håll.

Och kanske är det extra viktigt 
i dessa tider att vårda grunden i 
vår folkrörelse även om rörelsen 
ter sig annorlunda i rådande 
tider. Våra årsmöten är basen i 
LRF och viktiga att delta på oav-
sett form. 

Här börjar LRFs färdplan och 
här hittar vi starten till våra fo-
kusområden. Alla motioner har 
sitt ursprung från en medlem 
och dennes lokalavdelning, så 
hörsamma den inbjudan som 
postas till er – koppla upp er 
och gör er röst hörd. Lokalav-
delningens årsmöte är grunden 
till att Sveriges största och in-
flytelserikaste företagarförening 
behåller sitt mandat. 

Väl mött på era årsmöten.
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JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND

 ❖ Trots att vi är mitt uppe i en 
världsomfattande pandemi så är det 
dags att planera inför årsmöten i lo-
kalavdelningarna. Alla LRF-årsmöten 
i år bör ske digitalt eller via telefon.

 Årsmötessäsongen pågår mellan 
den 15 januari och den 15 februari 
och motionerna ska vara inlämna-
de senast den 19 februari. 

Årsmöteskallelse beställer du via 
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ 
bestall-utskick/. Ange vid beställ- 
ningen att du önskar en teamlänk  
eller ett telefonnummer till års- 
mötet. 

På LRFs hemsida www.lrf.se/
arsmote hittar du allt material till 
årsmötet. Se även tidigare utskickat 
årsmötesmaterial. 

Det enda obligatoriska är att re-
gistrera verksamhetsberättelse  
och valrapport, helst digitalt. När  
du registrerar valrapport och verk-
samhetsberättelse behöver du 
som förtroendevald logga in med 
lösenord eller bank-id, via ”Mina 
uppdrag”. Gå in på www.lrf.se/mitt-
lrf/mina-uppdrag/ för information 
och inloggning 

 Kontaktperson för lokalavdel-
ningarna är Mona Thorsson mona.
thorsson@lrf.se tel; 010-184 44 49.

Marianne Eriksson 
Marianne har gjort många starka 
avtryck och intryck, bland annat som 
regionchef i LRF Jämtland samt i olika 
nätverk. Med parollen ”Hela Jämtland 
ska växa” fick hon medlemmarna och 
förtroendevalda att känna ökat enga-
gemang och framtidstro, vilket resul-
terade i ett ökat medlemsantal i LRF 
Jämtland under mer än tio år i följd.

Hennes fokus på landsbygdens ut-
maningar och styrkor, samt medlems- 
nära kontakter har gett bränsle till 
framgångsrik positionering för jord- 
och skogsbruket i länet. Marianne är 
en kraft man gärna samlas kring.

Andréas Axelsson 
Andreas Axelsson har under många 
år med stort engagemang varit aktiv 
som ordförande i Alsens lokalav- 
delning. Han är en av de drivande 
krafterna bakom Husdjursdagen  
i Alsen som har blivit en känd mötes- 
plats för det gröna näringslivet i lä-
net och där landsbygdens potential 
synliggörs för allmänhet och besluts-
fattare.

Otaliga är de insatser som Anderas 
medverkat i för bygdens utveckling 
och Alsenbornas bästa. Han är en 
sann eldsjäl och god förebild för 
många. 

Nils-Olov Gustavsson 
”Broccolinisse” har satt LRF på kartan 
genom att vara en av företagarna i 
Min Farm samt att som förmodligen 
enda grönsaksföretagare ha äntrat 
catwalken i Paris klädd i en brocco-
li-ínspirerad kreation. Han är en frisk 
fläkt i lokalavdelningen, osjälvisk och 
ställer alltid upp för andra. 

Nisse har visat på möjligheten med  
stadsnära odling och har sedan 
1970-talet, arbetat aktivt för att öka 
förståelsen hos konsumenter och 
beslutsfattare om den värdefulla 
åkermarkens betydelse för framtida 
livsmedelsförsörjning.

Silvernålen är LRFs hedersutmär-
kelse till personer som lokalt eller 
regionalt lagt ned ett omfattande 
och oegennyttigt arbete i organisa-
tionens tjänst. 

I och med coronapandemin de-

lades inte silvernålarna ut vid den 
digitala regionstämman i våras. 

I stället passade LRF på att åka 
hem till mottagarna och dela ut sil-
vernålarna – givetvis på ett corona-
säkert sätt. Marianne Eriksson, Ås 

lokalavdelning, Andreas Axelsson, 
Alsens lokalavdelning och Nils-
Olov Gustavsson, Brunflo-Marieby 
lokalavdelning fick veckan före jul 
motta sin silvernål av regionordfö-
rande Lars Ahlin.

En prisutdelning som gick hem

Lars Ahlin delar ut priset till 
Marianne Eriksson.

Lars Ahlin delar ut priset till 
Andréas Axelsson.

Lars Ahlin delar ut priset till 
Nils-Olov Gustavsson.

Juryns motiveringar till de tre pristagarna

 ❖ Tidigare under hösten utsågs Patrik 
Agerberg och Mikael Eriksson, Fjöset, 
till Årets nötköttsföretagare i Sverige. 
Temat var i år innovation vilket de 
nominerade visat prov på. Med er-
farenheter från tidigare arbeten inom 
fordons- och flygindustrin blandar de 
högteknologisk innovation med tra-
ditionell fäboddrift. Tack vare ett eget 
system med kopoäng har de särskilt 
god kontroll över avel och djurens  
hälsostatus.

– Patrik Agerberg och Mikael Eriks-
son befinner sig i den yttersta fram-
kanten av nötköttsproducenter. De 
är värdiga vinnare i ett starkt startfält. 
Köttproduktionen i Sverige håller hög 
klass och Patriks och Mikaels inno-
vationstänk är sådant som utvecklar 
branschen och inspirerar, säger Åsa 
Odell, ordförande i LRF Kött och vice 
förbundsordförande i LRF.

Semidigitala stämmor
 ❖ LRF Västernorrland och LRF Jämt-

land har beslutat att regionstäm-
morna för 2021 kommer att genom-
föra ”semidigitalt”. 

Det innebär att ombuden kom-
mer att koppla upp sig i mindre 
grupper från sin ort och delta i 
stämmoförhandlingarna därifrån. 

LRF Jämtlands regionstämma 
äger rum den 16 mars mellan kl 
09.30–15.30. LRF Västernorrlands 
regionstämma sker den 26 mars 
mellan kl 09.30–15.30.

 ❖ Kommande webbinarium – mer 
information se det tidigare utskicka-
de nyhetsbrevet för december.
l  Den 13 januari kl 19.00–20.00: 

webbinarium ”Är du säker på din 
gård?”

l  Den 19 januari kl 9.00–15.00: di-
gital utbildning, byggnader i nöt-
köttsproduktion (Västernorrland).

l  Den 20 januari kl 19.00–20.00: 
webbinarium ”Hur ökar du lön-
samheten på din gård?”

l  Den 17 februari: föreläsning av 
”Tillväxt & Tillsyn” om god myn-
dighetsutövning. Utbildning för 
kommungrupperna och LRF Ung-
domen. Inbjudan sänds ut under 
januari.

Dags att planera 
för digitala årsmöten

På gång

De vann med 
high tech och tradition 

Patrik Agerberg och Mikael Eriksson.

27

M
edlem

sinform
ation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Samarbete
är nyckeln till
framgång

Helén 
Rosengren
regionchef 
LRF Skåne

Vi går in i ett nytt år med nya 
förhoppningar och förväntning-
ar samtidigt som vi är kvar i en 
pandemi. Vi ställer vårt hopp till 
de vaccinationer som nu startat 
och ser fram emot att kunna 
träffas vid olika fysiska möten så 
snabbt som möjligt. 

Till dess kommer vi att fort-
sätta att anordna ett antal digi-
tala möten som vi hoppas att ni 
vill och kan delta i. 

Vår årsmötessäsong kommer 
också att vara digital, men låt 
det inte hindra er från att delta 
– för fram era synpunkter och 
skriv gärna en motion om en 
fråga som ligger er varmt om 
hjärtat. 

Vi går in i det nya året med 
målsättningen att fler ska se det 
gröna näringslivet som en del av 
lösningen för ett hållbart sam-
hälle. Vi fokuserar bland annat 
på att stärka förutsättningarna 
för en grön omställning och 
ökad produktion, där de priori-
terade områdena är jordbruks-
politik (Cap), vatten, vilt, fossil-
fritt och forskning. 

Dessutom kommer vi att 
arbeta med äganderätt och att 
stärka LRFs genomslagskraft 
och kommungruppernas förut-
sättningar att bedriva ett aktivt 
påverkansarbete. Vårt opinions- 
och påverkansarbete ska ge stor 
synlighet i media och många 
kontakter med myndigheter och 
politiker.

För att få framgång i vårt 
arbete behöver vi arbeta gemen-
samt i hela organisationen, från 
lokalavdelningen till riksförbun-
det. Vi måste också samarbeta 
med andra aktörer såväl inom 
vår bransch som utanför. 

Vi ska vara stolta, för vi bedri-
ver samhällsviktig verksamhet.

Gott nytt 2021.
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 ❖ Stort grattis till 
Anita Persson, före-
tagsutvecklare, LRF 
Skåne, som tilldelats 
Landsbygdsstipen-
diet 2020 av KSLA, 
Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademien. 

Stipendiet delas ut i slutet av janu-
ari, och motiveringen lyder:

”Anita Persson har ett mångårigt 
och stort engagemang för hållbar 
livsmedelsproduktion. Hon har ge-
nom sin initiativkraft och sin förmåga 
att skapa nätverk med såväl univer- 
sitet och myndigheter som olika 
livsmedelskluster, ökat intresset för 
de gröna näringarna och bidragit till 
en positiv utveckling för många lant-
bruksföretag och därmed också för 
en levande landsbygd.” Ingenting har varit sig likt 

– ändå kan LRF Skånes ord-
förande Hans Ramel i sin 
årssummering konstatera 
att det mesta rullat på som 
vanligt.

Dagligen arbetas det med att skapa 
medlemsnytta genom att påverka 
politiker och beslutsfattare inom 
frågor som bland annat handlar 
om näringspolitik, äganderätt, 
livsmedel, skog och vilt, Cap, samt 
lokal mat. LRF Skåne arbetar även 
med att skapa opinion för det håll-
bara i skog och lantbruket. 

– Visste du förresten att vi har 
fyra hållbarhetsambassadörer? 
Eller att min styrelsekollega Ann 
Marke leder arbetet med den skån-
ska skogsstrategin, där förutom 
LRF, även länsstyrelsen, SLU, Skog-
forsk och Södra ingår, säger Hans 
Ramel, ordförande. 

Du kan läsa mer om strategin på 
www.skanskskogsstrategi.se.

Så här sammanfattar Hans Ramel 
pandemiåret 2020:

– Vi har fortsatt vårt samarbete 
med Region Skåne och länsstyrel-
sen i Skåne när det gäller ”Lands-
bygdsföretagarens gårdsplan”. Syf-
tet är att underlätta för den enskil-
de företagaren. Projektet är kopplat 
till den skånska livsmedelsstrategin 
som blev klar 2017.

– Arbetet med de äganderättsliga 
frågorna har alltid hög prioritet 
och under året har vi bland annat 

hunnit med ett antal samråd om 
höghastighetsjärnvägen, drivit 
principmål om mineralbrytning på 
Österlen och i nordvästra Skåne 
redde vi ut en del komplikationer 
kring ett industribygge där en en-
skild medlem kom i kläm, för att 
nämna ett par exempel. 

– Dagligen hanterar vi olika ägan- 
derättsliga ärenden åt våra med-
lemmar. Tidigt i höstas fick vi 
också ett antal vargangrepp i Skå-
ne. LRF Skåne sökte omgående 
skyddsjakt som beviljades av läns-
styrelsen.

– Under året har vi i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan 
genomfört ett stort antal studie-
cirklar om dikesunderhåll. Det är 
glädjande att många av er med-
lemmar har visat intresse. Så 2021 
fortsätter vi med dessa.

– Men, oavsett hur mycket vi an-
stränger oss så är LRF ingenting 
utan medlemmar. Så du som med-
lem ska veta att just ditt medlem-
skap gör skillnad för dig och alla 
andra medlemmar. Det märktes 
inte minst när vi i slutet av förra 
året blev tvungna arbeta med frå-
gan om vad som är närproducerat, 
eftersom Region Skåne ville räkna 
in Danmark i detta. När vi trycker 
på en förändring gäller det att ha 
många medlemmar i ryggen. Den 
här gången lyckades vi få till en för-
ändring och regionen har tänkt om, 
avslutar Hans Ramel.

Claes Kullman

LRF Skåne och ordförande Hans 
Ramel bjöd ut nya landsbygdsdi-
rektören Åsa Lindberg, till höger, 
på studiebesök. Anna Kristoffers-
son, LRFs hållbarhetsambassadör, 
visade upp sin gård och därefter 
fördes diskussion kring förutsätt-
ningar för livsmedelsproduktion. 
Vi besökte också Håkan Tuvesson 
på Granepig i Hurva.

Landsbygdsstipendiet 
till Anita Persson

”Vårt opinions- och 
påverkansarbete 
ska ge stor synlighet 
i media och 
många kontakter 
med myndigheter 
och politiker.”

Alnarpskonferens om
ekonomi och jordhälsa 

 ❖ Alnarpskonferensen den 27 janu-
ari 2021 fokuserar på jordhälsans be-
tydelse för lönsamheten. Välkomna 
till en digital djupdykning – allt börjar 
och slutar med tillståndet i jorden! 

Konferensen hålls digitalt via 
Zoom. Läs mer på SLUs kalender.

Se till så att ditt 
fordon syns i mörkret

 ❖ Nu när mörkret ligger tätt är det 
av största vikt att synas i trafi-
ken. Kontrollera så att lamporna 
fungerar, både bak och fram.

Kom ihåg att slå på belysningen på 
dina lantbruksfordon och redskap, 
och att lamporna är väl synliga.

FOTO: PER EMGARDSSON

Som vanligt – men 
ändå så annorlunda

Region Skåne ville kalla danska grödor för närproducerade när de såldes i Skåne 
men fick tänka om ett påtryckningar från LRF Skåne. FOTO: HANS  DAHLGREN

Har haft ett stort antal studiecirklar 
om dikesunderhåll. FOTO: ANNA NILSSON

Beviljades skyddsjakt efter ett antal 
vargangrepp. FOTO: GÖTE ERIKSSON
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Därför är det 
så viktigt att
koppla upp sig

Gunilla 
Kjellsson
region-
ordförande LRF 
Västernorrland

Lars 
Ahlin
region-
ordförande 
LRF Jämtland

Hej medlemmar. Livet och värl-
den bjuder oss ibland på sådant 
vi inte alltid räknat med eller 
riktigt vet hur vi ska tackla. Det 
är precis vad denna pandemi 
gjort. Den skakar om rutiner, 
planer och verksamhet. 

En del av LRFs styrkor är att 
samla medlemmar – samla för 
opinion, samlas till hjälp eller 
samlas för trivsel. Det har blivit 
en stor utmaning när vi nästan 
endast kan samlas digitalt, men 
det är en utmaning vi tagit oss 
an väl hittills, och nu tar vi oss 
an själva hjärtat i vår folkrörelse 
och kör även lokalavdelningar-
nas årsmöten digitala. 

Vi har flera stora frågor som vi 
kommer att jobba med under 
2021 – förnyelsen av folkrörel-
sen fortsätter där vi både ska 
ta med oss erfarenheterna från 
vårt digitala år in i det nya samt 
lägga stor kraft på att utveckla 
förtroendeuppdraget. Vidare  
har vi fortsatt arbete med ägan-
derätt och skogliga frågor som 
vi oförtrutet arbetar vidare 
med. 2021 är också ett viktigt 
år utifrån vattenperspektivet 
– vi startar den fjärde och sista 
förvaltningscykeln inom vatten-
förvaltningen och det är frågor 
som i allra högsta grad påverkar 
våra gröna näringar inom jord 
och skog. Vi har stora uppgifter 
att arbeta med och kraften från 
medlemmar och förtroendeval-
da är stark när vi riktar oss åt 
samma håll.

Och kanske är det extra viktigt 
i dessa tider att vårda grunden i 
vår folkrörelse även om rörelsen 
ter sig annorlunda i rådande 
tider. Våra årsmöten är basen i 
LRF och viktiga att delta på oav-
sett form. 

Här börjar LRFs färdplan och 
här hittar vi starten till våra fo-
kusområden. Alla motioner har 
sitt ursprung från en medlem 
och dennes lokalavdelning, så 
hörsamma den inbjudan som 
postas till er – koppla upp er 
och gör er röst hörd. Lokalav-
delningens årsmöte är grunden 
till att Sveriges största och in-
flytelserikaste företagarförening 
behåller sitt mandat. 

Väl mött på era årsmöten.
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 ❖ Trots att vi är mitt uppe i en 
världsomfattande pandemi så är det 
dags att planera inför årsmöten i lo-
kalavdelningarna. Alla LRF-årsmöten 
i år bör ske digitalt eller via telefon.

 Årsmötessäsongen pågår mellan 
den 15 januari och den 15 februari 
och motionerna ska vara inlämna-
de senast den 19 februari. 

Årsmöteskallelse beställer du via 
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ 
bestall-utskick/. Ange vid beställ- 
ningen att du önskar en teamlänk  
eller ett telefonnummer till års- 
mötet. 

På LRFs hemsida www.lrf.se/
arsmote hittar du allt material till 
årsmötet. Se även tidigare utskickat 
årsmötesmaterial. 

Det enda obligatoriska är att re-
gistrera verksamhetsberättelse  
och valrapport, helst digitalt. När  
du registrerar valrapport och verk-
samhetsberättelse behöver du 
som förtroendevald logga in med 
lösenord eller bank-id, via ”Mina 
uppdrag”. Gå in på www.lrf.se/mitt-
lrf/mina-uppdrag/ för information 
och inloggning 

 Kontaktperson för lokalavdel-
ningarna är Mona Thorsson mona.
thorsson@lrf.se tel; 010-184 44 49.

Marianne Eriksson 
Marianne har gjort många starka 
avtryck och intryck, bland annat som 
regionchef i LRF Jämtland samt i olika 
nätverk. Med parollen ”Hela Jämtland 
ska växa” fick hon medlemmarna och 
förtroendevalda att känna ökat enga-
gemang och framtidstro, vilket resul-
terade i ett ökat medlemsantal i LRF 
Jämtland under mer än tio år i följd.

Hennes fokus på landsbygdens ut-
maningar och styrkor, samt medlems- 
nära kontakter har gett bränsle till 
framgångsrik positionering för jord- 
och skogsbruket i länet. Marianne är 
en kraft man gärna samlas kring.

Andréas Axelsson 
Andreas Axelsson har under många 
år med stort engagemang varit aktiv 
som ordförande i Alsens lokalav- 
delning. Han är en av de drivande 
krafterna bakom Husdjursdagen  
i Alsen som har blivit en känd mötes- 
plats för det gröna näringslivet i lä-
net och där landsbygdens potential 
synliggörs för allmänhet och besluts-
fattare.

Otaliga är de insatser som Anderas 
medverkat i för bygdens utveckling 
och Alsenbornas bästa. Han är en 
sann eldsjäl och god förebild för 
många. 

Nils-Olov Gustavsson 
”Broccolinisse” har satt LRF på kartan 
genom att vara en av företagarna i 
Min Farm samt att som förmodligen 
enda grönsaksföretagare ha äntrat 
catwalken i Paris klädd i en brocco-
li-ínspirerad kreation. Han är en frisk 
fläkt i lokalavdelningen, osjälvisk och 
ställer alltid upp för andra. 

Nisse har visat på möjligheten med  
stadsnära odling och har sedan 
1970-talet, arbetat aktivt för att öka 
förståelsen hos konsumenter och 
beslutsfattare om den värdefulla 
åkermarkens betydelse för framtida 
livsmedelsförsörjning.

Silvernålen är LRFs hedersutmär-
kelse till personer som lokalt eller 
regionalt lagt ned ett omfattande 
och oegennyttigt arbete i organisa-
tionens tjänst. 

I och med coronapandemin de-

lades inte silvernålarna ut vid den 
digitala regionstämman i våras. 

I stället passade LRF på att åka 
hem till mottagarna och dela ut sil-
vernålarna – givetvis på ett corona-
säkert sätt. Marianne Eriksson, Ås 

lokalavdelning, Andreas Axelsson, 
Alsens lokalavdelning och Nils-
Olov Gustavsson, Brunflo-Marieby 
lokalavdelning fick veckan före jul 
motta sin silvernål av regionordfö-
rande Lars Ahlin.

En prisutdelning som gick hem

Lars Ahlin delar ut priset till 
Marianne Eriksson.

Lars Ahlin delar ut priset till 
Andréas Axelsson.

Lars Ahlin delar ut priset till 
Nils-Olov Gustavsson.

Juryns motiveringar till de tre pristagarna

 ❖ Tidigare under hösten utsågs Patrik 
Agerberg och Mikael Eriksson, Fjöset, 
till Årets nötköttsföretagare i Sverige. 
Temat var i år innovation vilket de 
nominerade visat prov på. Med er-
farenheter från tidigare arbeten inom 
fordons- och flygindustrin blandar de 
högteknologisk innovation med tra-
ditionell fäboddrift. Tack vare ett eget 
system med kopoäng har de särskilt 
god kontroll över avel och djurens  
hälsostatus.

– Patrik Agerberg och Mikael Eriks-
son befinner sig i den yttersta fram-
kanten av nötköttsproducenter. De 
är värdiga vinnare i ett starkt startfält. 
Köttproduktionen i Sverige håller hög 
klass och Patriks och Mikaels inno-
vationstänk är sådant som utvecklar 
branschen och inspirerar, säger Åsa 
Odell, ordförande i LRF Kött och vice 
förbundsordförande i LRF.

Semidigitala stämmor
 ❖ LRF Västernorrland och LRF Jämt-

land har beslutat att regionstäm-
morna för 2021 kommer att genom-
föra ”semidigitalt”. 

Det innebär att ombuden kom-
mer att koppla upp sig i mindre 
grupper från sin ort och delta i 
stämmoförhandlingarna därifrån. 

LRF Jämtlands regionstämma 
äger rum den 16 mars mellan kl 
09.30–15.30. LRF Västernorrlands 
regionstämma sker den 26 mars 
mellan kl 09.30–15.30.

 ❖ Kommande webbinarium – mer 
information se det tidigare utskicka-
de nyhetsbrevet för december.
l  Den 13 januari kl 19.00–20.00: 

webbinarium ”Är du säker på din 
gård?”

l  Den 19 januari kl 9.00–15.00: di-
gital utbildning, byggnader i nöt-
köttsproduktion (Västernorrland).

l  Den 20 januari kl 19.00–20.00: 
webbinarium ”Hur ökar du lön-
samheten på din gård?”

l  Den 17 februari: föreläsning av 
”Tillväxt & Tillsyn” om god myn-
dighetsutövning. Utbildning för 
kommungrupperna och LRF Ung-
domen. Inbjudan sänds ut under 
januari.

Dags att planera 
för digitala årsmöten

På gång

De vann med 
high tech och tradition 

Patrik Agerberg och Mikael Eriksson.
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Samarbete
är nyckeln till
framgång

Helén 
Rosengren
regionchef 
LRF Skåne

Vi går in i ett nytt år med nya 
förhoppningar och förväntning-
ar samtidigt som vi är kvar i en 
pandemi. Vi ställer vårt hopp till 
de vaccinationer som nu startat 
och ser fram emot att kunna 
träffas vid olika fysiska möten så 
snabbt som möjligt. 

Till dess kommer vi att fort-
sätta att anordna ett antal digi-
tala möten som vi hoppas att ni 
vill och kan delta i. 

Vår årsmötessäsong kommer 
också att vara digital, men låt 
det inte hindra er från att delta 
– för fram era synpunkter och 
skriv gärna en motion om en 
fråga som ligger er varmt om 
hjärtat. 

Vi går in i det nya året med 
målsättningen att fler ska se det 
gröna näringslivet som en del av 
lösningen för ett hållbart sam-
hälle. Vi fokuserar bland annat 
på att stärka förutsättningarna 
för en grön omställning och 
ökad produktion, där de priori-
terade områdena är jordbruks-
politik (Cap), vatten, vilt, fossil-
fritt och forskning. 

Dessutom kommer vi att 
arbeta med äganderätt och att 
stärka LRFs genomslagskraft 
och kommungruppernas förut-
sättningar att bedriva ett aktivt 
påverkansarbete. Vårt opinions- 
och påverkansarbete ska ge stor 
synlighet i media och många 
kontakter med myndigheter och 
politiker.

För att få framgång i vårt 
arbete behöver vi arbeta gemen-
samt i hela organisationen, från 
lokalavdelningen till riksförbun-
det. Vi måste också samarbeta 
med andra aktörer såväl inom 
vår bransch som utanför. 

Vi ska vara stolta, för vi bedri-
ver samhällsviktig verksamhet.

Gott nytt 2021.
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SKÅNE lrf.se/skane
010-184 40 00 · skane@lrf.se Följ LRF Skåne på Facebook                       Följ LRF Skåne på Instagram – sök på lrfskane

 ❖ Stort grattis till 
Anita Persson, före-
tagsutvecklare, LRF 
Skåne, som tilldelats 
Landsbygdsstipen-
diet 2020 av KSLA, 
Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademien. 

Stipendiet delas ut i slutet av janu-
ari, och motiveringen lyder:

”Anita Persson har ett mångårigt 
och stort engagemang för hållbar 
livsmedelsproduktion. Hon har ge-
nom sin initiativkraft och sin förmåga 
att skapa nätverk med såväl univer- 
sitet och myndigheter som olika 
livsmedelskluster, ökat intresset för 
de gröna näringarna och bidragit till 
en positiv utveckling för många lant-
bruksföretag och därmed också för 
en levande landsbygd.” Ingenting har varit sig likt 

– ändå kan LRF Skånes ord-
förande Hans Ramel i sin 
årssummering konstatera 
att det mesta rullat på som 
vanligt.

Dagligen arbetas det med att skapa 
medlemsnytta genom att påverka 
politiker och beslutsfattare inom 
frågor som bland annat handlar 
om näringspolitik, äganderätt, 
livsmedel, skog och vilt, Cap, samt 
lokal mat. LRF Skåne arbetar även 
med att skapa opinion för det håll-
bara i skog och lantbruket. 

– Visste du förresten att vi har 
fyra hållbarhetsambassadörer? 
Eller att min styrelsekollega Ann 
Marke leder arbetet med den skån-
ska skogsstrategin, där förutom 
LRF, även länsstyrelsen, SLU, Skog-
forsk och Södra ingår, säger Hans 
Ramel, ordförande. 

Du kan läsa mer om strategin på 
www.skanskskogsstrategi.se.

Så här sammanfattar Hans Ramel 
pandemiåret 2020:

– Vi har fortsatt vårt samarbete 
med Region Skåne och länsstyrel-
sen i Skåne när det gäller ”Lands-
bygdsföretagarens gårdsplan”. Syf-
tet är att underlätta för den enskil-
de företagaren. Projektet är kopplat 
till den skånska livsmedelsstrategin 
som blev klar 2017.

– Arbetet med de äganderättsliga 
frågorna har alltid hög prioritet 
och under året har vi bland annat 

hunnit med ett antal samråd om 
höghastighetsjärnvägen, drivit 
principmål om mineralbrytning på 
Österlen och i nordvästra Skåne 
redde vi ut en del komplikationer 
kring ett industribygge där en en-
skild medlem kom i kläm, för att 
nämna ett par exempel. 

– Dagligen hanterar vi olika ägan- 
derättsliga ärenden åt våra med-
lemmar. Tidigt i höstas fick vi 
också ett antal vargangrepp i Skå-
ne. LRF Skåne sökte omgående 
skyddsjakt som beviljades av läns-
styrelsen.

– Under året har vi i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan 
genomfört ett stort antal studie-
cirklar om dikesunderhåll. Det är 
glädjande att många av er med-
lemmar har visat intresse. Så 2021 
fortsätter vi med dessa.

– Men, oavsett hur mycket vi an-
stränger oss så är LRF ingenting 
utan medlemmar. Så du som med-
lem ska veta att just ditt medlem-
skap gör skillnad för dig och alla 
andra medlemmar. Det märktes 
inte minst när vi i slutet av förra 
året blev tvungna arbeta med frå-
gan om vad som är närproducerat, 
eftersom Region Skåne ville räkna 
in Danmark i detta. När vi trycker 
på en förändring gäller det att ha 
många medlemmar i ryggen. Den 
här gången lyckades vi få till en för-
ändring och regionen har tänkt om, 
avslutar Hans Ramel.

Claes Kullman

LRF Skåne och ordförande Hans 
Ramel bjöd ut nya landsbygdsdi-
rektören Åsa Lindberg, till höger, 
på studiebesök. Anna Kristoffers-
son, LRFs hållbarhetsambassadör, 
visade upp sin gård och därefter 
fördes diskussion kring förutsätt-
ningar för livsmedelsproduktion. 
Vi besökte också Håkan Tuvesson 
på Granepig i Hurva.

Landsbygdsstipendiet 
till Anita Persson

”Vårt opinions- och 
påverkansarbete 
ska ge stor synlighet 
i media och 
många kontakter 
med myndigheter 
och politiker.”

Alnarpskonferens om
ekonomi och jordhälsa 

 ❖ Alnarpskonferensen den 27 janu-
ari 2021 fokuserar på jordhälsans be-
tydelse för lönsamheten. Välkomna 
till en digital djupdykning – allt börjar 
och slutar med tillståndet i jorden! 

Konferensen hålls digitalt via 
Zoom. Läs mer på SLUs kalender.

Se till så att ditt 
fordon syns i mörkret

 ❖ Nu när mörkret ligger tätt är det 
av största vikt att synas i trafi-
ken. Kontrollera så att lamporna 
fungerar, både bak och fram.

Kom ihåg att slå på belysningen på 
dina lantbruksfordon och redskap, 
och att lamporna är väl synliga.

FOTO: PER EMGARDSSON

Som vanligt – men 
ändå så annorlunda

Region Skåne ville kalla danska grödor för närproducerade när de såldes i Skåne 
men fick tänka om ett påtryckningar från LRF Skåne. FOTO: HANS  DAHLGREN

Har haft ett stort antal studiecirklar 
om dikesunderhåll. FOTO: ANNA NILSSON

Beviljades skyddsjakt efter ett antal 
vargangrepp. FOTO: GÖTE ERIKSSON
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0709-156701 el 02 www.groba.se
Jema Servicecenter i Sverige

0709-156701 el 02 www.groba.se
Jema Servicecenter i Sverige

Kan torka • spannmål • gräsfrö • hö • flis

Kan du skörda kan Alvan Blanch torka  
• Energieffektiv – återvinner kyld luft 
• Gas – olja – biobränsle 
• Färdigmonterad från fabrik 
• Placering ute eller i torkhus 
• Sortbyte utan tömning av tork 
• Rensar spannmålen under torkning 
• Kontinuerlig drift – kapacitet 6-60 ton

www.groba • 0709-15 67 01 eller 0709-15 67 02 

Över 60 års erfarenhet - allt för dina värmebehov
•	 VÄRMECENTRALER
•	 PELLETSBRÄNNARE	-PANNOR
•	 FLISBRÄNNARE	-PANNOR
•	 SOLVÄRME
•	 AEROTEMPRAR
•	 ACKUMULATORTANKAR
•	 PUMPAR
•	 KULVERT
•	 LADDSTATIONER

vetoenergi.se

BIOVÄRME

010-4924000   info@energiteknik.net  
SKELLEFTEÅ

marknaden 
Tel  040-643 04 20

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

LRF Ungdomen
LRF Ungdomen
Digital Riksstämma 3/3 kl. 09.00-16.00. 
Anmälan till Monica Fie, 010-1844453 el-
ler mejla till monica.fie@lrf.se. Välkomna!

Halland
Västra Kungsbacka LRF
Årsmöte 20/1 kl 19.00 digitalt via Teams. 
Var med o ställ dina frågor. Anmälan till 
Ingela, 073-9585217. Info o möteslänk: 
www.lrf.se/aktivitet/19302

Jönköping
VIP-Onsdagar med LRF  
– Vattendirektivet
Webbträff 20/1 kl 14.00-15.00 digitalt 
via Teams. Henrik Djerv medverkar. Läs 
mer: www.lrf.se/viponsdag. Anmäl senast 
19/1: medlemsservice@lrf.se

Sydost
VIP-Onsdagar med LRF 
– Vattendirektivet
Webbträff 20/1 kl 14.00-15.00 digitalt 
via Teams. Henrik Djerv medverkar. Läs 
mer: www.lrf.se/viponsdag. Anmäl senast 
19/1: medlemsservice@lrf.se

Västernorrland
Selånger-Sättna LRF
Årsmöte 20/1 kl 20.00-21.00 via Teams. 
Uppvärmning med digitalt studiebesök 
Töva Maskinservice 19/1 kl 20.00. Läs 
mer på www.lrf.se/aktivitet/19275

Västra Götaland
Folkaboorten LRF
Årsmöte 21/1 kl 19.00. Mötet genomförs 
som telefonmöte. Ring 08-50532327 slå 
koden 755 158 49#. Vid frågor kontakta 
Emanuel Berg, 070-3452502.

LRFare i Alingsås, Ale o Trollhättan, 
intresserade medlemmar o vattenråd
Digitalt samrådsmöte om vattendirekti-
vets åtgärdsprogram 19/1 kl 19.00. An-
mäl dig senast 17/1. Läs mer o anmälan: 
www.lrf.se/aktivitet/19146

LRFare i Bollebygd, Borås, Herrljunga o 
Vårgårda, intresserade medl o vattenråd
Digitalt samrådsmöte om vattendirekti-
vets åtgärdsprogram 21/1 kl 19.00. An-
mäl dig senast 19/1. Läs mer o anmälan: 
www.lrf.se/aktivitet/19158

LRFare i Borås kommun
Årsmöte med Borås kommungrupp 18/1 
kl 19.00, digitalt. Niklas Åsbogård medv. 
Här hittar du länk/telenr för att ansluta 
www.lrf.se/aktivitet/19254

LRFare i Essunga kommun
Årsmöte med kommungruppen 21/1  
kl 19.00, digitalt. Medv: Ulrika Heie, C. 
Här hittar du info o länk/telenr för att 
ansluta www.lrf.se/aktivitet/19295

LRFare i Essunga, Grästorp, Lidköping, 
Skara o Vara, medlemmar o vattenråd
Digitalt samrådsmöte om vattendirekti-
vets åtgärdsprogram 20/1 kl 19.00. An-
mäl dig senast 18/1. Läs mer o anmälan: 
www.lrf.se/aktivitet/19148

LRFare i Falköping, Karlsborg, Tibro, 
Tidaholm o Töreboda, medl o vattenråd
Digitalt samrådsmöte om vattendirekti-
vets åtgärdsprogram 21/1 kl 19.00. An-
mäl dig senast 19/1. Läs mer o anmälan: 
www.lrf.se/aktivitet/19159

LRFare i Färgelanda kommun
Årsmöte i Färgelanda kommungrupp 18/1 
kl 19.00 digitalt via Teams pga rådande 
läge. Här hittar ni möteslänk, telefonnr o 
instruktion: www.lrf.se/aktivitet/19164

LRFare i Gullspång, Götene, Hjo,  
Mariestad o Skövde, medl o vattenråd
Digitalt samrådsmöte om vattendirekti-
vets åtgärdsprogram 19/1 kl 19.00. An-
mäl dig senast 17/1. Läs mer o anmälan: 
www.lrf.se/aktivitet/19147

LRFare i Götene kommun
Årsmöte i Götene kommungrupp 21/1  
kl 18.30 digitalt via Teams. På LRFs ka-
lendarium hittar ni möteslänk, telefonnr o 
instruktion: www.lrf.se/aktivitet/19162

LRFare i Mark, Svenljunga, Tranemo o  
Ulricehamn, intres medl o vattenråd
Digitalt samrådsmöte om vattendirekti-
vets åtgärdsprogram 21/1 kl 19.00. An-
mäl dig senast 19/1. Läs mer o anmälan: 
www.lrf.se/aktivitet/19157 
 
LRFare i Vara kommun 
Årsmöte i LRF Vara kommungrupp 27/1  
kl 18.30, digitalt via teams. Möteslänk, 
telnr o info: www.lrf.se/aktivitet/19289

 

Mejla din beställning till LRF 

inbjudan@lrf.se
Stoppdatum för annonser 

till Mitt i Byn  

vecka 4 måndag 18/1 

vecka 5 måndag 25/1 

vecka 6 måndag 1/2 

vecka 7 måndag 8/2

Annonsstoppet är tidigarelagt! 

Från och med årsskiftet 2020/2021 
är annonsernas inlämningsdatum 
tidigarelagt. Se aktuella datum här 

och på LRFs hemsida.
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Harry Johanssons mekaniska verkstad AB
035-550 33       info@harryjohansson.com

www.harryjohansson.se

Utgödslingar
Rep

Strömaskiner

H1_14HarryJohanssonsM.indd   1 2013-12-10   09:53:11

Utgödslingar
Rep & Svart Dyneema

Strömaskiner

GUMMISPALT

Rostfri stomme
Tillverkningen av Rubber-Slat och ränngaller sker numera i rostfritt

stål i olika höjder och längder. Till ungdjursboxar,
lösdriftsgångar, över skrapgångar, tvärkulvert, gödselrännor,

kalvboxar mm. 

070-537 55 90
www.fritzagro.nu

NYHET

Kasssabok för jord- och skogsbruk

Pris:150 kr + moms/st,
Portoavgifter tillkommer.  Förskottsbetalning  

med Swish eller Kort.
Order & förfrågan på order@lillegarden.se 

alternativt 070-531 80 38
LILLEGÅRDEN, Upptorp Lillegården 1,  

524 96 LJUNG www.lillegarden.se
Vi innehar F-skattesedel

Ekonomi i 
jordhälsa?

Välkomna till en digital djupdykning om jordhälsans 
betydelse för lönsamheten – allt börjar och slutar med 
tillståndet i jorden!

slu.se/alnarpskonferensen2021

Alnarpskonferensen 27 januari 2021 kl. 9-15

För att du tror på 
en medmänsklig värld

Engagera dig på imsweden.org

Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  
Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7

Ge din gåva på
astmaoallergiforbundet.se

1 av 3 
lever med 
allergi

Stöd allergiforskningen! 

Mogatan 6, 254 64 Helsingborg
Tel 042-25 04 50, fax 042-25 04 60

info@olssonsfro.se, www.olssonsfro.se

Blomsterlök till snitt
Gladiolus och dahlia 

Ring oss för sortimentslista och pris

Snittblommor från frö
Få inspiration i vår katalog.
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HJÄLP OSS HITTA
ÅRETS SPJUTSPETS 2021!

Driver du själv eller någon du känner ett lönsamt, 
hållbart och växande företag med basen i jord, skog, 

trädgård eller landsbygdens miljö?
Nu är det dags att nominera företag till Årets spjutspets 2021. Tävlingen arrangeras 
av Land Lantbruk, Ludvig & Co, LRF Ungdomen samt Swedbank och Sparbankerna.

Sex fi nalister väljs ut bland de nominerade 
och presenteras i Land Lantbruk under våren 2021. 

Senast den 24 februari behöver vi nomineringarna på ludvig.se/spjutspets

Vid frågor kontakta Klas Olsson, 0150-774 45, klas.olsson@ludvig.se eller 
Lena Johansson, 010-184 43 74, lena.johansson@landlantbruk.se 

Välkomna att nominera!

Tiraholms Fisk

2020 ÅRS SPJUTSPETSFÖRETAG

Ett spjutspetsföretag ska
•  ha sin bas i jord, skog, trädgård eller 

landsbygdens miljö.

•  ha miljömässigt, ekonomiskt och socialt 
hållbara investeringar och mål.

•  vara innovativt och ha en a� ärsplan 
med goda framtidsutsikter.

•  vara lönsamt och ha gett vinst 
de senaste tre åren.

Årets jury
Per Skargren
segmentschef Skog och Lantbruk, Ludvig & Co

Lena Johansson
politisk chefredaktör, Land Lantbruk/Land Skogsbruk

Ulf Möller
segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank

Elisabeth Hidén
ordförande i LRF Ungdomen

Analytiker: Klas Olsson, Ludvig & Co

HJÄLP OSS HITTA 
ÅRETS SPJUTSPETS 2019

Driver du själv eller någon du känner ett lönsamt och växande företag 
med basen i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö? 

Nu kan du nominera företag till Årets spjutspets 2019. 
Tävlingen anordnas av Land Lantbruk, LRF Konsult samt Swedbank och Sparbankerna.

2018 ÅRS SPJUTSPETSFÖRETAG

F180193-2_SoL_Skog_Annons_182x128mm_sep2018.indd   1 2018-09-11   10:40

 Fredrik och Camilla Hilmersson, Qvisingsö 

Ett spjutspetsföretag ska:
•  ha sin bas i jord, skog, trädgård och 

landsbygdens miljö.
•  vara innovativt, ha goda framtidsutsikter och 

en hållbar affärsplan, det vill säga vara eko-
nomiskt, miljömässigt och socialt uthålligt.

•  vara lönsamt. Företaget ska ha gått med 
vinst de senaste tre åren.

•  ha en omsättning på minst två miljoner 
kronor per  verksamhetsår.

Årets jury:
•  Jimmy Larsson, segmentschef 

Skog och Lantbruk, LRF Konsult
•  Lena Johansson, politisk chefredaktör, 

Land Lantbruk/Land Skogsbruk
•  Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och 

Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna
•   Camilla och Fredrik Hilmersson, 2018 års 

Spjutspetsföretagare
Analytiker är Klas Olsson, LRF Konsult.

Sex finalister väljs ut bland de nominerade och presenteras i Land Lantbruk under våren 2019.
Senast den 13 februari behöver vi nomineringarna på www.lrfkonsult.se. 
Har du frågor kan du kontakta Klas Olsson, 0150-77445, klas.olsson@lrfkonsult.se 
eller  Lena Johansson, 08-588 365 19,  lena.johansson@landlantbruk.se 

Välkomna att nominera!

HJÄLP OSS HITTA 
ÅRETS SPJUTSPETS 2019

Driver du själv eller någon du känner ett lönsamt och växande företag 
med basen i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö? 

Nu kan du nominera företag till Årets spjutspets 2019. 
Tävlingen anordnas av Land Lantbruk, LRF Konsult samt Swedbank och Sparbankerna.

2018 ÅRS SPJUTSPETSFÖRETAG
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 Fredrik och Camilla Hilmersson, Qvisingsö 

Ett spjutspetsföretag ska:
•  ha sin bas i jord, skog, trädgård och 

landsbygdens miljö.
•  vara innovativt, ha goda framtidsutsikter och 

en hållbar affärsplan, det vill säga vara eko-
nomiskt, miljömässigt och socialt uthålligt.

•  vara lönsamt. Företaget ska ha gått med 
vinst de senaste tre åren.

•  ha en omsättning på minst två miljoner 
kronor per  verksamhetsår.

Årets jury:
•  Jimmy Larsson, segmentschef 

Skog och Lantbruk, LRF Konsult
•  Lena Johansson, politisk chefredaktör, 

Land Lantbruk/Land Skogsbruk
•  Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och 

Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna
•   Camilla och Fredrik Hilmersson, 2018 års 

Spjutspetsföretagare
Analytiker är Klas Olsson, LRF Konsult.

Sex finalister väljs ut bland de nominerade och presenteras i Land Lantbruk under våren 2019.
Senast den 13 februari behöver vi nomineringarna på www.lrfkonsult.se. 
Har du frågor kan du kontakta Klas Olsson, 0150-77445, klas.olsson@lrfkonsult.se 
eller  Lena Johansson, 08-588 365 19,  lena.johansson@landlantbruk.se 

Välkomna att nominera!
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FOLK & FÄ

VILL DU SPELA? ”Här på Hulegården är det fullt upp, mest med korna förstås, men med 
tre fotbollstokiga barn tillbringar vi också en hel del tid vid fotbollsplanen. Den yngste sonen 
kombinerar gärna lagårdsvistelse med fotbollsträning”, skriver Sofia Johansson från Längjum 
utanför Vara i Västergötland. Sofia vill också passa på att hylla alla tränare och ledare i fot-
bollsföreningar runt om i landet: ”Ni är guld värda för våra ungdomar!” FOTO: SOFIA JOHANSSON

GÅRDSBILDEN

Skicka in din  
bästa bild! 

Mejla fof@landlantbruk.
se eller märk bilden 

#gårdsbilden 
på Instagram 
eller Twitter. 

Lantbruk i kulturen: Blade Runner

I kultfilmen ”Blade Runner” jagar polisen Rick 
Deckard (spelad av Harrison Ford) förrymda 
androider genom ett mörkt och regnigt Los 
Angeles. Men viktiga roller i handlingen innehas 
även av får och andra husdjur. Åtminstone i den 
science fiction-bok av Philip K Dick som filmen 
är löst baserad på. Boken utkom 1968 men ut-
spelar sig i en avlägsen dystopisk framtid, 2019! 
Efter kärnvapenkriget Terminus har de flesta 
människor emigrerat till en annan planet, med 
androider som slavar. För jordens få överlevare 
är det högsta status att kunna äga något husdjur. 
Redan i bokens öppningsscen funderar Rick 
Deckard på vilket djur han ska köpa för prispeng-
arna han får för att ”pensionera” androider.
Vår hjälte saknar fortfarande det får han en gång 
ägt. Nu ersatt av en mycket billigare elektrisk variant. Därav bokens 
originaltitel: ”Do Androids Dream of Electric Sheep?”

”Blade Runner”: Film regisserad av Ridley Scott, 
biopremiär 1982. Även benämningen på en  
speciell sorts polis och prisjägare som oskadlig-
gör and roider.

Androider: Organiska robotar som är så lika 
människor att de också kallas replikanter. De-
ras styrka och andra förmågor överträffar dock 
människans. (Några klassiska androidroller 

spelas av Rutger Hauer, Daryl Hannah och Sean 
Young.)

Harrison Ford 
var med i filmen 
”Blade Runner”.

Boken ”Do 
 Androids  Dream of 
Electric Sheep?”, 
förlaga till ”Blade 
Runner”.

TEXT: GUNILLA ANDER  

Gör Landshypotek bättre! 
Bidra till våra digitala  
medlemsmöten   

För lantbrukare sedan 1836

Det finns en bank som är jord- och skogsbrukets 
bank. På riktigt. En bank som finns till för lån till 
lantbruk och skog. Som ägs av och låter vinsten 
gå till jord- och skogsbrukare. Med en förening 
som över hela landet samlar mjölkbönder, 
grisproducenter, kycklinguppfödare, fritidslant-
brukare och skogsägare. Där den kooperativa 
affärsmodellen i snart 200 år har gett goda 
förutsättningar för att finansiera såväl brukande 
och ägande. 

Som medlem i jord- och skogsbrukarnas bank, 
Landshypotek, kan du vara med och påverka! 

Har du ett förslag eller vill nominera någon till  
ett uppdrag som förtroendevald i Landshypotek 
Ekonomisk Förening? Välkommen in med en 
motion eller nominering senast den 31 januari  
till valberedningen i din region. 

Förslagen behandlas inför och under våra 
Regionmöten – mötesplatser för jord-  
och skogsbrukare, som i vår kommer  
att hållas online. 

Mer information finns att läsa på  
landshypotek.se/motionera



Dubbelt så bra bilköp
Just nu dubbel bonus på Audi, Cupra, Seat, Skoda och Volkswagen

Den dubbla bonusen gäller bilar som beställs mellan 1 januari – 30 april, inklusive rikskampanjer. 
Ansök om bonus senast 3 månader efter att bilen har levererats.  

Vissa modeller har även rabatt på upp till 8% direkt hos återförsäljaren. Läs mer: lrf.se/dubbelbonus

Nya Volkswagen Caddy erbjuds med en 
mängd säkerhetssystem och självklart 
med 4Motion fyrhjulsdrift. 
Exempel Nya Volkswagen Caddy: Dubbel 
bonus: 8 000 kr (2 x 4 000 kr), 8 % rabatt  
Bonus för fler modeller: lrf.se/volkswagen

Seat Leon är en sportig kombi med bra 
rymlighet, dessutom finns den som plug-in 
hybrid. Prisbelönt i Europa 2021.  
Exempel SEAT Leon: Dubbel bonus:  
8 200 kr (2 x 4 100 kr), 8 % rabatt.  
Se bonus för fler modeller: lrf.se/seat

Skoda Octavia är en familjefavorit tack 
vare sin rymlighet i kombination med  
säkerhet, finns som laddhybrid.  
Exempel Skoda Octavia: Dubbel bonus:  
8 750 kr (2 x 4 375 kr), 8 % rabatt.  
Se bonus för fler modeller lrf.se/skoda

Upptäck nya Caddy Laddat från SEAT Skodas kombifavorit
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35 000  
kronor

Sparar varje bilköpare i  
snitt med LRF Samköps avtal.  
Gör en bättre bilaffär du med!

Audis populära eldrivna SUV e-tron Sportback Dubbel 
bonus: 12 000 kr (2 x 6 000 kr). Fler modeller: lrf.se/audi

Volkswagen ID.3, den nya eldrivna folkbilen 
Dubbel bonus: 9 000 kr (2 x 4 500 kr),  
4 % rabatt. Fler modeller: lrf.se/volkswagen

lrf.se/rabatter  •  medlemsservice@lrf.se  •  010-184 40 00LRF Samköp Tillsammans gör vi bättre affärer för Sveriges gröna näringar 

RABATTER FÖR MEDLEMMAR I LRF

Alla bonusbelopp är inklusive moms.

Kampanjen gäller samtliga modeller från tillverkarna. Här visar vi några exempel.
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LEDARE Att associeras med att forma ny skog 
som ger klimatnytta och trevligare miljö är på 
goda grunder positivt för alla. SID 2

Ekonomi: Sågverken 
har positiv förväntan 
på 2021  SID 10

KRÖNIKA Ge samma 
möjligheter till kvinnor  
och män.  SID 3

TEKNIK Nu har Skogforsk slutfört ett två årigt  
utvecklingsarbete och kan visa upp en skotare  
som kan köra helt autonomt längs ett digitalt spår i 
terrängen där den kan väja för hinder. Maskinen kan 

fjärrstyras på distans av en förare via joystick och 
skärm. ”Men att få en skördare att köra en helt  
oplanerad bana kommer att vara en utmaning - men 
fullt möjligt”, säger Olle Gelin, projektledare. SID 4–6

Han kan manövrera 
skotaren på distans

Olle Gelin är projektledare och visar en fjärrstyrd skotare som lastar virke vid Jälla naturbruksgymnasium strax utanför Uppsala.  FOTO: STAFFAN CLAESSON

KRAFTIGA SKOGSPLANTOR!
Vi levererar i hela Götaland 

Tel 0430-92013 | www.vaxtorpsplantskola.se

Ett steg 
närmare helt 
självkörande 

maskiner
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KOMMENTAR

ETT MED NATUREN. I skogen får den sekulariserade svensken sina andliga upplevelser, 
hävdar religionshistorikern David Thurfjell. Kanske har vi mer likheter med naturfolken än vi tror.

FO
TO

: M
O

STP
H

O
TO

S

CITATET

”Allemansrätten kan utvecklas och 
fördjupas med en allemansplikt.”
Dagens Industris PM Nilsson i en ledare om svenskarnas  
förhållande till skogen.

I ANDRA MEDIER

”Skogspolitiken behöver  
utvecklas – inte avvecklas”
Skogsutredningen lämnar 
flera bra förslag men andra 
förslag motverkar den sam-
hällsutveckling vi önskar. Så-
dana förslag måste utelämnas 
när utredningen ska bli politik, 
skriver LRF Skogsägarna, 
Södra Skogsägarna, Mellan-
skog och Norra Skog.
Altinget 22 december

”Mors lilla Olle räcker inte”
Planteringen av 380 miljoner 
skogsplantor och plockandet 
av våra vilda bär är helt bero-
ende av arbetskraftsinvand-
ring. Om regeringen försöker 
stoppa den kastar den ut 
enorma mängder barn med 
badvattnet, skriver Fredrik 
Johansson.
Svenska Dagbladet  
18 december

”Utmana påståendet att vi 
måste skydda mer areal”
Som skogen sköts i dag  
räcker den inte till alla behov 
men skogen är en dynamisk 
resurs i ständig förvandling 
och kan skötas på många  
sätt. Jag tror att skogsägarna 
sitter på lösningen, skriver 
Tomas Lundmark, professor 
vid SLU.
Altinget 16 december

Träd fram mot 
en gemensam
värdegrund
I vinterdiset reser sig de mäktiga hybridasparna som marmor-

pelare mot himlen. Det är väldigt vackert. Ett lika anslående 
möte med skogen kan vara en försommardag bland björkar 

och fågelbär i exakta rader. Och det finns många fler tilltalande 
kombinationer för den som vandrar bland bestånden i de bägge 
”landskapslaboratorier” som anlagts av SLU i Alnarp. Det är ett 
samarbete mellan jägmästare och landskapsingenjörer. 

Tanken är att använda skoglig kunskap och vanliga trädslag till 
mer eller mindre parklika miljöer. En fördel är förstås att plantor-
na bara kostar en bråkdel jämfört med den vanliga importen av 
exotiska träd.

I PARKERNA HANDLAR det om att forma en trevlig miljö. I tätorter-
nas utmarker finns betydande arealer att beskoga. Det är allt från 
meningslösa grönytor till industrimark och vägrenar. Och där 
bortom finns elljusspår och tätortsnära skogar.

Man kan se det som en mjuk, gränsöverskridande, övergång 
från stad till skog på mer än ett sätt.

De många konflikterna i skogsbruket handlar om hur skogen 
ska brukas men i botten finns, trots allt, ett gemensamt, passio-
nerat förhållande till träd. Att plantera träd är rimligen ett gräns-
överskridande intresse. Det är faktiskt värt en hel del för bilden 
av skogsbruket om kunskapen kan komma boendemiljöerna till 
del. Att associeras med att forma ny skog som ger klimatnytta och 
trevligare miljö är på goda grunder positivt för alla. 

Någon egentlig produktion i tätorterna är det förstås inte men i 
dess utkanter och i tätortsnära skogar finns mer. Och man kan se 
det som en pusselbit i något större. Tar vi ytterligare ett kliv ut i 
landskapet finns någon miljon hektar nedlagd jordbruksmark att 
beskoga.

Den breda marknadsföringen av skogsnäringen har fokuserat 
på hur mycket skog vi har. Det borde också handla om hur  
mycket mer träd vi kan få, till glädje och nytta för alla.

ANDRA LÄNDER HAR massiva planteringskampanjer, däribland 
Storbritannien. Målet är att anlägga 30 000 hektar ny skogsmark 
om året fram till 2050 för att landet då ska vara koldioxidneutralt. 
Planteringen formas till något av en folkrörelse.

Man kan förstås säga att vi som en ledande skogsnation inte  
har något att lära men det vore dumt. En träd- och planterings-
kampanj är positivt laddad av väldigt många anledningar.

Pär Fornling 
par.fornling 
@landlantbruk.se
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Vilken fråga är viktig för dig? 
Gör din röst hörd - skicka in din debattartikel till  
debatt@landlantbruk.se

Psst! Skriv kort så har vi  lättare att få plats med ditt  inlägg!

Nytt år och nya möjligheter. Vilka frågor ska vi prata om eller arbeta 
med detta år? För min egen del är jämställdheten en viktig fråga. Tro
ligtvis är denna krönika inte den sista som jag skriver i detta ämne.

Strax före jul kom LRFs jämställdhetsakademi med rapporten 
”Ung och lovande”. Jag rekommenderar er att läsa den. Jag har  
tidigare skrivit om faktaresistens och om att framhålla vetenskapliga 
rapporter i stället för känslor eller tyckanden. Jämställdhetsakade
mins senaste rapport ger en bild av jämställdheten i åldrarna 18–36 
år inom det gröna näringslivet. Den ger också en beskrivning av 
vad jämställdhet är för något. Dessa tre punkter är bra att ha i bak
huvudet. För alla, även för mig själv. 
•  Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. 
•  Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor 

ska kunna forma sina liv som individer utan att föreställningar om 
kön begränsar oss. 

•  Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också 
om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal 
som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets 
olika områden.

Jag tycker att dessa tre punkter beskriver jäm
ställdhet på ett bra sätt. Debatten kan ofta vara 
lite skev på grund av att människor utgår från 
olika bilder av vad jämställdhet är. En sak som 
vi inom skogsnäringen ska ta lite extra vara på 
är just den om möjligheter och att det ska ges 
samma möjligheter till kvinnor och män. Så är 
det inte i dag. Ta den enkla saken som att hitta 
ett par såg skyddsbyxor. Ska det vara så svårt för en 
kvinna? Ja, uppenbarligen.

Nyligen diskuterade jag generationsskiften med ett gäng kvinnor. 
Vi konstaterade att inom bekantskapskretsen har den stora majorite
ten kvinnor valt att flytta från släktgården till sin partners gård. Den
na fråga, tillsammans med rapporten som visar hur ägandet är för
delat mellan kvinnor och män, fick mig att ta mig en rejäl funderare. 
Varför ägs 98 procent av den jordbruksmark som är 30 hektar eller 
större av män? Skillnaden är lite mindre på skogsmark men pekar åt 
samma håll. Är det normer som spelar in? Eller  
är det precis som med såg skyddsbyxorna? Vi  
kvinnor får inte samma möjligheter? Oavsett så 
är det en fråga som vi måste uppmärksamma 
och göra något åt. Hela branschen kommer att 
må bättre av att den blir mer jämställd. 

Jaktföreskrifterna 
är för godtyckliga
Till vårvintern 2021 kommer Natur
vårdsverket att påbörja översynen 
av de föreskrifter som ”omgärdar” 
reglerna för älgjakt, enligt en källa i 
verket. Ett område som berörs är fö
reskrifterna för älglicensområden. På 
dessa områden har ett antal klagomål 
inkommit, bland annat från mig.

Ett nytt förslag kommer så små
ningom att skickas ut på remiss. 
Dagens föreskrifter har lämnat öppet 
för enskilda länsstyrelsers tolkningar, 
som då kan hindra den enskilda fas
tighetsägaren från att nyttja sin jakt
liga äganderätt fullt ut. 

Gällande föreskrifter säger att en 
länsstyrelse kan tillåta att en fas
tighetsägare samarbetar med andra 
fastighetsägare inom ett älgförvalt
ningsområde för att få till stånd ett 
licensområde för älgjakt om än fastig
heterna inte gränsar till varandra. 

Så görs i stort sett av alla länssty
relser i dag men minst ett undantag 
finns. Denna länsstyrelse har utsatts 
för juridisk prövning för nekad regist

rering utan att ha blivit fälld i domstol. 
Anledningen är att föreskrifterna  
använder ordet kan, inte ordet ska. 

Berörd länsstyrelse har då getts ut
rymme att förneka den ansökande 
fastighetsägaren möjligheten att bilda 
ett älglicensområde. Sådana godtyck
liga föreskrifter ska naturligtvis inte 
finnas i ett nyligt upprättat älgjakts
system. Tillåts det leva vidare kom
mer det att skapa problem. Att ändra 
ordet kan till ordet ska ger fastighets
ägarna möjlighet att ta till vara sin 
del av avkastningen från sina marker, 
vilket är en förutsättning för att kalla 
vår älgjakt produktionsanpassad.

Att denna lilla förändring i före
skrifterna dessutom ger många jakt
tillfällen borde väga tungt när beslut 
ska tas i frågan. Så till Naturvårdsver
ket säger jag: Låt föreskrifterna för 
älg licensområdet bli juridiskt korrek
ta och öka därmed tillgängligheten 
för många älgjägare.
Sture Nilsson
Sjulsmark Varför ägs 98 procent av den 

 jordbruksmark som är 30 hektar 
eller större av män?

KRÖNIKA

Kommentera
gärna krönikan på 

www.landskogsbruk.
se

Marit Bohlin
Blivande skogsägare, LRF Ungdomen

Land Skogsbruks krönikörer

● Marit Bohlin, blivande skogsägare, LRF Ungdomen
● Paul Christensson, skogsägare och ordförande LRF Skogsägarna
● Erik Hjärtfors, småskalig träförädlare och skogsägare
● Jenny Karlsson, skogsägare, ordförande LRF Norrbotten
● Leif Öster, skogsägare och turismföretagare

Svårt för kvinnor att 
hitta sågskyddsbyxor

Licensjakt minskar tjuvjakten
Replik: Riksdagsledamoten Maria 
Gardfjell (MP) skriver i en debattarti
kel att tjuvjakten hotar rättsstaten och 
demokratin. Den måste stoppas, och 
licensjakten minskas, innan det kan 
bli tal om ökad skyddsjakt. Uttalandet 
har otäcka likheter med ett tidigare 
förslag från EUs miljökontor att tjuv
jakt skulle bestraffas kollektivt. All 
jakt på rovdjur skulle förbjudas inom 
det aktuella länet under fem år efter 
det att en tjuvskjuten varg påträffats. 

Maria Gardfjell anser att minskade 
skador trots ökad vargstam är ett 
kvitto på att samexistens mellan rov
djur och människa är möjlig. Hittills 
har dock samexistensen skett helt på 
vargens villkor. Det hon ser som ett 
lyckat resultat beror sannolikt på att 
djurägare lagt ned verksamheten och 
att jägare slutat med löshundsjakt.

WWF, Naturskyddsföreningen, 
Rovdjursföreningen och Djurskyddet 
Sverige klagade hos EUkommis
sionen på den svenska vargpolitiken. 
Klagomålet ledde till att kommis
sionen 2011 beslutade att inleda ett så 
kallat överträdelseärende mot Sverige. 
Det har sedan hänt att organisationer
na, bland annat med hänvisning till 
EUärendet de själva initierat, hindrat 

försöken att minska rovdjursproble
men. 

Ett argument är att det blir mycket 
dyrt för Sverige att trotsa EU i varg
jaktsfrågan. Hotet borde dock inte 
vara så stort eftersom EUs art och 
habitatsdirektiv föreskriver att rov
djurspolitiken ska ta hänsyn till dem 
som berörs.

Maria Gardfjell borde pröva tanken att 
de som är beredda att riskera hårda 
straff genom att ägna sig åt tjuvjakt 
kan ha funnit att det är enda möjlig
heten att lösa problemen. Om hon vill 
skydda vargen bör hon sträva efter att 
anpassa politiken till vad som sker i 
vargdrabbade områden, inte tvärtom. 
Det enklaste sättet att minska tjuvjak
ten är att stödja licensjakt och möjlig
göra en fungerande skyddsjakt. 

I Art och habitatsdirektivet sägs 
att gynnsam bevarandestatus beskri
ver det tillstånd som ska uppnås för 
att en art eller naturtyp ska kunna 
finnas kvar långsiktigt. För vargens 
del är gynnsam bevarandestatus det 
tillstånd som kan accepteras av alla 
berörda.
Göte Lindgren 
Uppsala
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En skotare utan förare i skogen. Stolen 
i hytten är tom men kranen rör sig när 
den lastar. FOTO: STAFFAN CLAESSON

Drömmen om 
självkörande 
skogsmaskiner

Många hoppas mycket på att förarlö-
sa skogsmaskiner ska revolutionera 
arbetet i skogen och faktum är att 
tekniken för att uppfylla drömmen 
redan finns. Nu ska forskningen visa 
hur den kan användas – men frågan 
är om tillverkarna hoppar på tåget. 

Inom forskningen har det i flera år arbetats 
intensivt med att utveckla teknik för au-
tonoma skogsmaskiner, bland annat i det 
stora samarbetsprojektet Auto2. Målet med 
utvecklingsprojektet har varit att starta resan 
mot autonom terrängkörning och fjärrstyr-

ning av skogsmaskiner, vilket innebär att 
maskinerna själva ska planera sin körning, 
ta sig fram i terrängen och samtidigt skapa 
en säkerhetszon runt sig.

Forskning anpassas till skogsbruket
Medan forskningen om autonoma skogsma-
skiner på många sätt är i sin linda har flera 
andra branscher kommit längre i utveckling-
en av autonoma fordon. Därför använder sig 
skogsforskningen i hög grad av existerande 
teknik som redan prövats inom bland annat 
personbilsindustrin, gruvbranschen och en-
treprenadbranschen.

– Vår forskning bygger till största delen 

vidare på den tekniken och vi anpassar den 
till skogsbruket. Det som skiljer från andra 
branscher är att de inte har samma behov av 
att kunna planera terrängkörningen. De vet 
hur körvägarna ser ut med exempelvis fasta 
vägnät. Därför har vi tillfört en teknik som 
utformar ett ruttförslag baserat på satellit-
data och information från laserskanningar, 
säger Olle Gelin, projektledare för Auto2. 

Nödvändig teknik finns
En annan skillnad mot några av de andra 
branscherna är att de har möjlighet att hägna 
in sina arbetsplatser.

– Det gör det enklare och är en annan vik-

Olle Gelin,  
projektledare  
för Auto2.
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Petrus Jönsson från Skogforsk fjärrstyr en skotare med hjälp av VR-glasögon och tre skärmar 
som visar bilder från skotarens kameror.

tig orsak till att de har kommit längre i auto
matiseringen, säger han.

Att andra branscher kommit längre gör 
också att mycket teknik som behövs för att 
utveckla autonoma skogsmaskiner redan har 
utvecklats.

– All nödvändig hårdvara, som till exem
pel sensorer och kameror, finns redan. Men 
för att skogsmaskinstillverkarna ska vilja ta 
till sig tekniken behöver forskningen bana 
väg och visa vilka tekniker som är möjliga 
att använda och på så sätt skapa underlag för 
tillverkarna att fatta beslut. Det vi gör är att 
visa vad som faktiskt är möjligt och vilken 
teknik som är redo att börja användas även 

om det är många frågor som måste besvaras 
innan man kan vara framme vid en funktio
nell produkt på marknaden, förklarar Olle 
Gelin.

Han tror att vägen till helt autonoma 
skogsmaskiner kommer att gå via att delar av 
körningen automatiseras. Han menar att det 
är summan av alla moment i skogsmaskins
förarnas vardag som i dag sätter gränserna 
för produktiviteten. Det handlar exempelvis 
om planeringen av terrängkörningen, att 
köra maskinen, planera vilket träd som ska 
avverkas, ansättningen till trädet och plane
ringen av uppställningen för nästa träd.

– Det är att man ska göra allt det här samti

Skotaren navigerar helt autonomt i terrängen efter en planerad rutt med GPS och väjer för 
 terränghinder med hjälp av sensorer på maskinen.

digt som är flaskhalsen. Kan man börja med 
att avlasta genom att delautomatisera mono
tona moment kan föraren i stället fokusera 
på annat som exempelvis kvalitet, säger Olle 
Gelin.

Test av delautomatisering
Delautomatiserad kranfunktion finns re
dan på marknaden och Skogforsk har även 
testat en delautomatisering som innebär att 
kranen automatiskt går ut till virket bredvid 
maskinen och sedan tillbaka till lasset.

– Det är en kranautomation som går att 
implementera på maskiner redan i dag och 
som skulle avlasta förarna mycket.

FAKTA: Auto2
■■ Vinnova och skogsbranschen har 
satsat cirka 20 miljoner kronor på 
utveckling av självstyrande skogs-
maskiner. Skogforsk har en nyckel-
roll i projektet som är ett samarbete 
mellan Komatsu Forest, Unibap, 
Billerud Korsnäs, SCA, Stora Enso, 
Södra, Sveaskog, Holmen, BAE 
Systems, eXtractor, KTH, SLU, Umeå 
universitet, Luleå tekniska universi-
tet och Skogstekniska klustret.

Reportaget  
fortsätter på sid 6

Det 
vi gör 

är att visa vad 
som faktiskt
är möjligt. 
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Jan Åhlund, skogsbruks- 
chef, Holmen

– Utvecklingen har 
tagit fart på slutet, inte 
minst genom Auto2 som 
visat att befintlig teknik 
och moderna sensorer 
kan resultera i en förarlös skotare. Min tro 
är att virkesskyttlar eller markberedare 
kommer att vinna racet och bli de första 
helt autonoma skogsmaskinerna. Jag 
hoppas att jag har fel när jag uppskattar 
att vi får vänta i fem år eller mer innan de 
finns på marknaden.

Juha Inberg, direktör för 
teknik, forskning och 
utveckling, Ponsse

– Autonoma skogs-
maskiner är ett långsik-
tigt mål som kan nås när 
förhållanden är enkla. 
Inriktningen i förarassistanssystemen går 
tydligt mot smarta, semi-autonoma ma-
skiner som vid behov också har teleope-
rationsmöjligheter.

Linnea Carlsson,  
teknikspecialist,  
Sveaskog

– Jag tror att delauto-
mation kommer att öka i 
maskinerna men en helt 
autonom maskin tror jag 
tar minst 10 år innan  
vi har i drift i skogen. 

Magnus Bergman, 
skogsteknisk chef,  
SCA Skog

– Svår fråga att be-
svara men det dröjer 
nog ett bra tag, även om 
teknikutvecklingen går 
fort, det har vi sett inte minst inom Auto2.  
Jag tror att utvecklingen kommer att ske 
etappvis där fjärrstyrning kommer först. 
Ska jag gissa något så finns det delauto-
noma funktioner inom 5 år medan helt 
autonoma skogsmaskiner dröjer i minst 
10 år.

När finns det autonoma skogsmaskiner som används inom skogsbruket?

I utvecklingen av helt autonoma 
skogsmaskiner är forskningens roll 
att utröna vilken information föraren 
behöver få för att kunna manövrera en 
maskin på distans och att testa och prö-
va vilken teknik som kan användas och 
hur den är applicerbar i skogsmiljön. 

Fjärrstyrs från distans
Nu har utvecklingsprojektet Auto2 
slutredovisat sitt tvååriga utvecklings-
arbete och visat upp en skotare som kan 
köra helt autonomt längs ett digitalt 
spår i terrängen och väja för terräng-
hinder samt fjärrstyras från distans av 
en förare via joystick och skärm.

Skotaren navigerar helt autonomt i 
terrängen efter en planerad rutt med 
GPS och väjer för terränghinder med 
hjälp av sensorer på maskinen.

– Det här är en teknik som gör att en 
skotare kan följa basvägar, stickvägar 
eller kanske skördarens spår. Men att 
få en skördare att köra autonomt efter 
en helt oplanerad bana kommer nog 

att vara en större utmaning men fullt 
möjlig, berättar Olle Gelin.

För att identifiera personer och upp-
rätthålla säkerheten runt maskinen an-
vänds persondetektionssensorer. 

– Vi använder oss av algoritmer 
som utvecklats av den internationella 
fordonsforskningen. Det är AI-teknik 
med en algoritm som utgår från hund-
ratusentals bilder tagna i stadsmiljö 
men för att använda den här tekniken 
fullt ut i skogen måste skogsbruket 
samla in motsvarande mängd bilder 
från skogsmiljö, förklarar Olle Gelin.

Kräver övervakningsfunktion
Olle Gelin menar att även autonoma 
maskiner kommer att kräva en över-
vakningsfunktion. Från en operatörs-
position kan man fjärrövervaka maski-
nerna i ett system och med kameror få 
en bra känsla för vad som finns runt 
maskinen. Han beskriver det som att 
det ska vara som att sitta i maskinen 
och att man ska kunna bilda sig en 

uppfattning av vad som händer runt 
omkring den i realtid.

– Om maskinen exempelvis larmar 
och har kört fast så kan en fjärroperatör 
logga in i systemet och se vad som har 
hänt. Kamerasystemet är så pass bra att 
man kan bilda sig en uppfattning om 
vad som har hänt, ta över kontrollen 
av maskinen, lösa problemet manuellt 
och sedan återaktivera autonom kör-
ning, säger Olle Gelin.

Gunnar Andersson 010-184 42 78
gunnar.andersson@landlantbruk.se

Luleå tekniska universitets terrängfordonsplattform ska användas för forskning om teknik för autonoma skogsmaskiner.

Det här är en 
teknik som  

gör att en skotare kan  
följa basvägar, stick-
vägar eller kanske  
skördarens spår. 

FAKTA: Utvecklar  
självgående  
terrängplattform

■■ Vid Luleå tekniska universitet 
pågår ett utvecklingsprojekt lett 
av Magnus Karlberg, professor 
i maskinkonstruktion. 2014 
började han och hans kolleger 
skissa på en terrängfordons-
plattform som nu är klar att an-
vändas för tekniktester i skoglig 
miljö. 

■■ Tanken är att plattformen ska 
användas för att göra tester 
inom en rad områden för 
att utveckla autonom teknik 
för maskiner som används i 
skogsbruk. Den 10 ton tunga 
terrängfordonsplattformen kan 
styras med fjärrkontroll men 
också programmeras för att 
utföra arbete helt på egen hand. 
Maskinen drivs med biodiesel 
och är byggd utan förarhytt 
men med konventionell drivlina, 
kran, pendelarmar och senso-
rer. Tanken är att plattformen 
ska användas för en rad forsk-
ningssamarbeten med bland 
annat skogsbolag och lärosäten 
i Sverige och utomlands.

FAKTA: Positiva  
effekter med autonoma 
skogsmaskiner

■■ Minskad mental och fysisk 
belastning på skogsmaskins-
operatörerna med stegvis 
ökad automation.

■■ Mindre markskador genom 
lättare maskiner, bättre plane-
ring och förarstöd.

■■ Ökad säkerhet runt maskiner 
och för föraren.

■■ Attraktivare arbetsplats när 
arbetsmiljön förbättras.

■■ Lägre CO₂-emissioner genom 
lättare och effektivare ma-
skiner.

■■ Högre och jämnare produk-
tivitet.

■■ Förbereder för, och bidrar till 
skapandet av, framtidens digi-
tala tjänster.

■■ Stärkt svensk skogsindustri 
och förbättrad konkurrenskraft 
för biobaserade material.

KÄLLA: OLLE GELIN
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Motorsågs- 
konstnären 
har byggt en 
visningspark
Träsnidaren Lotta Boholm Wall 
lärde sig köra motorsåg 2003 
när Sundsvalls kommun utlys-
te en tävling i träsnideri där det 
vinnande konstverket skulle 
pryda centrum i fyra år. Trots 
begränsad erfarenhet vann 
Lotta Boholm Wall tävlingen 
och efter det blev det motor-
såg för hela slanten.

Efter många år i Sundsvall flyttade 
Lotta Boholm Wall hem till Säffle i 
Värmland igen och har etablerat sin 
verksamhet på Wiksfors Bruk där ett 
antal lokala entreprenörer gått sam-
man och byggt upp en besöksverk-
samhet. Lotta Boholm Walls bidrag 
till det har varit att bygga upp en 
visningspark som i dag består av 12 
skulpturer på området. 

– Jag har tre som inte är monterade 
än, berättar hon och visar upp olika ty-
per av djurskulpturer, klätterställning-
ar för barn, totempålar och sittplatser 
för besökande till bruket. 

Till vardags är hon träslöjdslärare 
och målet är att dela skulpterande och 
arbetsliv 50-50. Ett tag hade hon det 
också så men till följd av rådande pan-
demi jobbar hon tillfälligt 90 procent 
som lärare. 

– Det är många uppdragsgivare som 
dragit i handbromsen just nu så vi får 
se vart det tar vägen sedan. 

För ett par år sedan startade Lotta 
Boholm Wall ett projekt där hon fäll-
de två stora tallar och kapade dem i 
15-meterspålar. Dessa två har hon se-
dan utformat till snidade pålar och be-
rättar historien om drängens och pi-
gans liv. En påle till dem var som sym-
boliserar landsbygdens kulturhistoria 
och jordbrukshistoria. Drömmen är 
att de ska stå och pryda infarten till 
Viksfors så småningom.
Mari Nälsén  
red@landskogsbruk.se

Vid Wiksfors Bruk kan besökarna se 
Lotta Boholm Walls skulpturer.

FAKTA: Lotta Boholm Wall
■■ Ålder: 54.
■■ Bor: Långserud.
■■ Familj: Särbo i Sundsvall, tre vuxna 
döttrar.

■■ Intressen: Trähantverk, triathlon-
träning och är en hängiven vinter-
badare.
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Nya digitala kartor  
över vattendrag

■■ På kartorna över den svenska ter-
rängen som framställdes med hjälp 
av flygbilder finns bara 19 procent av 
vattendragen markerade.

Tack vare data från laserskanningen 
av hela Sverige och Riksskogstaxe-
ringen och med AI-teknik kan nu 
SLU i samarbete med Skogsstyrelsen 
lansera nya digitala kartor som visar 
fler bäckar och fuktiga partier i skog 
och mark och som omfattar 56 pro-
cent av vattendragen. Kartorna är fria 
att användas för alla och kan bli en 
bättre hjälp än tidigare kartor vid pla-
neringen av skyddande kantzoner.
Helena Gohde

Mer stödpengar  
till innovation

■■ Regeringen har presenterat ett  
förslag för hur forskningspolitiken 
ska utformas de kommande fem 
åren.

Formas, ett statligt forsknings-
råd för hållbar utveckling, får 360 
miljoner till 2024, bland annat för 
utveckling av den gröna och blå bio-
baserade ekonomin. Även Vinnova, 
som finansierar forsknings- och in-
novationsprojekt, får ökade anslag.

I sin budgetproposition föreslår 
regeringen höjningar av anslagen för 
forskning och utveckling med totalt 
3,75 miljarder kronor till 2024.
Helena Gohde

Södra säljer 
Trivselhus

■■ Södra säljer sitt dotterbolag Triv-
selhus AB till husleverantören Svensk 
Husproduktion. Trivselhus AB är en 
av Sveriges största hustillverkare och 
säljer bland annat bostäder under 
varumärket Trivselhus och Svanen-
märkta villor under varumärket 
 Movehome. 

Beslutet om att sälja bolaget är en 
del av Södras strategiska inriktning 
att fokusera mer på kärnverksam-
heten, skogliga produkter och tjäns-
ter, marknadsmassa samt sågade 
trävaror, energi och vidareförädling 
av biprodukter. 

Övertagandet äger rum den 1 mars 
2021 och Trivselhus personal följer 
med till den nya ägaren.
Marie Henningsson

5
... gånger mer. I november 2020 fick 
Skogsstyrelsen in ansökningar om 
avverkning på 1 045 hektar i fjällnä-
ra skog, vilket även det är nära fem 
gånger så mycket som i november 
2019, visar statistik från Skogsstyrel-
sen. 

Under 2020 års första elva måna-
der ansökte skogsägare om föryng-
ringsavverkning i fjällnära skogar 
på 12 610 hektar vilket också är nära 
fem gånger så mycket som motsva-
rande period 2019. Anmälningar om 
föryngringsavverkning i så kallad 
normal skog uppgick till 25 048 hek-
tar, en ökning med 1 procent jämfört 
med november 2019. 

Den totala arealen för hela landet 
uppgick till 26 718 hektar, vilket är 3 
procent mer än i november 2019.
Gunnar Andersson

921 000
... kronor satsar Skogsägarnas Forskningsfond i ett nytt projekt för att utveckla 
och modernisera skogsbruksplanerna med en digitaliserad ajourhållning.

Genom att kombinera moderna fjärranalysmetoder med skördardata skulle 
det till exempel bli enklare att dokumentera naturvårdsinsatserna i skogen.

Skogsägarnas Forskningsfond förvaltas gemensamt av skogsägarföreningarna 
Norra skog, Mellanskog och Södra Skogsägarna
Helena Gohde

Stora Enso investerar  
14 miljoner för lignin

■■ Stora Enso investerar 14 miljoner 
euro i en granulerings- och förpack-
ningsanläggning för lignin i sin fabrik 
i Sunila i Finland. Där har lignin pro-
ducerats sedan 2015 och man produ-
cerar 50 000 ton om året.

Det nya är att i stället för att levere-
ra ligninet i pulverform ska man nu 
kunna producera lignin i granulerad 
form som därmed blir enklare att 
hantera och förpacka.

Användningsområden för lignin är 
exempelvis som ersättning för fossila 
bindmedel i lim, i asfalt och i bioplast.
Helena Gohde

HANDEL
Svenska båttransporter är smi-
digare än europeiska leveranser 
på lastbil. Svensk trävaruexport 
till britterna kan därför gynnas 
av det nya handelsavtalet mel-
lan EU och Storbritannien.
Storbritannien är världens näst största 
nettoimportör av trävaror, efter Kina, 
och omkring 40 procent av brittisk 
import av träprodukter kommer från 
Sverige, övervägande gran till bygg-
sektorn, enligt branschorganisationen 
Skogsindustrierna.

Trots ökat regelkrångel som inled-
ningsvis kan innebära fördyringar och 
förseningar kan svenska exportörer 
dra vinstlotten i alla fall, enligt Kerstin 
Hallsten, chefsekonom på Skogsindu-
strierna.

Svenska varor kommer ofta med  
båt och det innebär mindre risker för kö-
er och annat strul i samband med tull-
deklarationer än för transport på hjul.

– Export från Centraleuropa går 
mer med lastbil och tåg, där är risken 
större för flaskhalsar, säger Kerstin 
Hallsten.
Olle Lindström/TT

Svenskt timmer  
på båt en Brexitfördel

Svenskt timmer kommer ofta med båt och det innebär mindre risker för köer.
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INTERVJU

David Thurfjell 
har skrivit en bok 
om hur skogen 
blev svenskarnas 
 religion.

”På landet romantiserar man 
inte skogen, man älskar den” 
Religionshistorikern David Thurfjell 
har de senaste tio åren intresserat 
sig för majoritetssvenskens brist 
på religion, i vad som ofta  kallas 
 världens mest sekulariserade 
land. Nu vill han ge den sekulära 
 svensken upprättelse.

Inför sin bok ”Granskogsfolk – hur  naturen 
blev svenskarnas religion” intervjuade 
 David Thurfjell 72 skogsbesökare mellan 19 
och 92 år om vad naturen betyder för dem, 
de flesta besökare i något av strövområdena 
i utkanterna av Stockholm och Uppsala. 

Varför skrev du boken?
– Religionen har inte monopol på exis

tentiellt djup. Någon som kommer från ett 
mer religöst land kan tro att den sekulari
serade svensken är andefattig och saknar 
djup. Men jag vill med boken visa att det 
inte är så. När svenskarna går i skogen får 
de djupa existentiella upplevelser men man 
pratar inte gärna om det, säger David Thur
fjell.

Du ställer ett antal frågor i boken, 
som vad folk upplever i naturen. Vad 
fick du för svar?
– Frågar man om religion så börjar seku

lariserade svenskar ofta prata om skogen. 
Många skriver under på att ”naturen är 
min kyrka”. Naturen ger frid och ro i själen, 
det temat finns överallt i vår kultur, som i 
popsånger, skönlitteratur och i ortsnamn.

Men enligt honom har det inte alltid varit 
så.

– Svensken har lärt sig att bli natur
älskare. Våra moderna föreställningar om 
naturen, svenskarna och religionen har växt 
fram parallellt under de senaste 200 åren, 
säger han.

Vad det något du fann som var 
 överraskande?
– Jag hade en hypotes som inte stämde, 

att förut var folk kristna men nu går de ut 
i skogen i stället. Men folk är inte antingen 
kristna eller naturandliga – många är både 
ock.

– Jag hade heller inte förväntat mig att så 
många upplever naturen som besjälad. Man 
pratar med träd, klappar på dem, ser dem 
som sällskap. Många säger att det är en grej 
man gör sedan barndomen.

Skiljer sig svaren i olika delar av 
 landet?
– På landet har man en annan kunskap 

om skogen. De urbana använder skogen 
som en projektionsyta där skogen får olika 

egenskaper utifrån dem själva, lite som en 
nyförälskad person älskar en fantasibild av 
den andre. På landet romantiserar man inte 
skogen, man älskar den på ett djupare sätt. 
Nio av tio som bor nära skogen säger att de 
är beroende av den samtidigt som man har 
en helt krass inställning till den.

Vad tror du om framtiden för 
 naturen som religion?
– Nästan alla jag intervjuat om varför de 

vill gå ut i naturen berättar om sin barn
dom. Skogen har visats upp för en och är 
kopplad till sommarlov och ledighet. När 
jag var liten var skogen frihet och lek. Hur 
ser det ut för barn nu? Troligen vistas de 
mindre i skogen och kortare tid. De har 
virtuella världar där de träffar kompisar 
och leker. Man fjärmas från naturen – har 
man inte kramat ett träd som åttaåring 
kanske man inte gör det som 40åring 
 heller, säger David Thurfjell.

Helena Gohde  
010-184 42 91
helena.gohde 
@lrfmedia.se

FAKTA:   
David  
Thurfjell

■■ Ålder: 47 år.
■■ Familj: Två barn.
■■ Bor: Uppsala.
■■ Gör: Professor i 
religionsveten-
skap, Södertörns 
högskola.

■■ Fritidsintressen: 
Umgås med 
mina barn, träna 
kampsport, spela 
musik, vara ute i 
skogen.

■■ Koppling till 
skog/skogsbruk: 
En livslång kärlek 
till skogen som 
plats för efter-
tanke, umgänge 
och rekreation.

FAKTA: Granskogsfolk

■■ Boken 
”Granskogsfolk” 
är skriven inom 
ramen för ett 
internationellt 
forsknings-
projekt om natur-
uppfattningar och 
sekularisering.

■■ Den handlar om 
den svenska 
naturkärlekens religionshistoria, från 
fornnordiska föreställningar om en 
besjälad vildmark, via de katolska och 
lutherska periodernas folktro och tros-
lära, till den moderna tidens exploate-
ring och naturromantik.

■■ ”Granskogsfolk” nominerades till Stora 
Fackbokspriset 2020.

KÄLLA: NORSTEDTS

Inför sin nya bok har David Thurfjell intervjuat  72 skogsbesökare om vad naturen betyder för dem. FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON
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Håll koll på viktiga  
utredningar och domar
Utredningar är viktiga under-
lag för politiska beslut. Därför 
kan det vara bra att ha koll på 
vilka som är på gång och när 
det väntas beslut i viktiga dom-
stolsärenden. Land Skogsbruk 
har sammanställt några av dem 
som kan vara intressanta för 
skogsbruket.

Utredningar

Lavskrikemålen
Målen gäller avverkningsansökningar 
utanför Bollnäs som nekats med hänvis-
ning till förekomst av lavskrika. Mark- 
och miljödomstolen beslutade att mark-
ägarna har rätt att avverka och Skogs-
styrelsen beslutade att inte överklaga 
domarna. Däremot överklagade den 
ornitologiska föreningen Birdlife Sve-
rige domarna till Mark- och miljööver-
domstolen som beslutade att ärendet 
ska skickas tillbaka till Skogsstyrelsen 
som ska pröva vilken hänsyn som bör 
tas till lavskrikan om avverkning sker.

Nyckelbiotopsregistrering
I februari beslutade Förvaltningsrätten 
i Malmö att tre registrerade nyckel-
biotoper på en fastighet i Skåne ska 
avregistreras. Det var första gången 
som en överklagan av nyckelbiotops-
registreringar vann i domstol. Domen 
överklagades till kammarrätten som i 
november undanröjde tidigare instans 
beslut. Skogsägaren i Skåne har begärt 
överprövning av kammarrättens beslut 
i Högsta förvaltningsdomstolen, som 
ännu inte gett besked om prövnings-
tillstånd.

Tjädermålet i Uppland
Hargs Bruk anmälde 2015 en avverk-
ning till Skogsstyrelsen, som besluta-
de att förbjuda all form av avverkning 
inom området, eftersom det skulle 
innebära att tjäderns fortplantnings-
områden eller viloplatser skulle ska-
das eller förstöras. Hargs Bruk stämde 
staten för ersättning och mark- och 
miljödomstolen gav Hargs Bruk rätt. 
Skogsstyrelsen överklagade domen till 
Mark- och miljööverdomstolen som 
har beviljat prövningstillstånd i målet. 
Målet är under beredning.

Västmanlandsbranden
I december 2019 kom tingsrättsdomen 
i målet om den stora skogsbranden i 
Västmanland 2014. Skogsbolaget Stora 
Enso friades från anklagelser om grov 
allmänfarlig vårdslöshet medan entre-
prenören fälldes av tingsrätten och ska 
betala nära 2,5 miljoner kronor i före-
tagsbot. Domen överklagades dock av 
såväl entreprenören som åklagaren och 
Svea hovrätt har beviljat prövningstill-
stånd, men ärendet är ännu inte avgjort.

Gunnar Andersson 010-184 42 78
gunnar.andersson@landlantbruk.se

Namn: Artskyddsutredningen
Presenteras: Senast 14 maj 2021
Särskild utredare: Lars Tysklind
Vad utredningen ska göra: Se över 
Artskyddsförordningen och ta ställ-
ning till om ändringar i Miljöbalkens 
ersättningsbestämmelser eller andra 
delar av balken är nödvändiga. Bland 
annat genom att säkerställa att regel-
verket effektivt och rättssäkert kan 
skydda arter och att lagstiftningen är 
tydlig när markägare har rätt till ersätt-
ning. Se över fridlysningsbestämmel-
serna och ta ställning till hur långtgå-
ende rådighetsinskränkningar de bör 
kunna ge och om en rätt till ersättning 
bör införas i de fall pågående markan-
vändning avsevärt försvåras. Klarlägga 
statens ansvar att tillhandahålla nöd-
vändigt underlag i frågor om artskydd.

Namn: Fossilfritt Sverige
Presenteras: Senast 31 december 2024
Särskild utredare: Svante Axelsson
Vad utredningen ska göra: Den sär-
skilde utredaren ska som nationell 
samordnare stödja regeringen i att stär-
ka och fördjupa arbetet med initiativet 
Fossilfritt Sverige som är en plattform 
för dialog och samverkan mellan före-
tag, kommuner och andra aktörer som 
vill göra Sverige fritt från fossila bräns-
len. Tillsammans ska utredningen ta 
fram planer som leder mot fossilfrihet. 
Särskild kraft ska läggas på nyckelsek-

torer i samhället där omställningen till 
låga utsläpp är särskilt betydelsefull.

Namn: Miljömålsberedningen
Presenteras: Senast 31 januari 2022
Ordförande: Emma Nohrén
Vad utredningen ska göra: Miljö-
målsberedningen inrättades av reger-
ingen i juli 2010. Den ska föreslå hur 
miljökvalitetsmålen ska nås genom 
politiskt förankrade förslag till stra-
tegier med etappmål, styrmedel och 
åtgärder. Beredningen ska fokusera på 
frågor som kräver övergripande och 
långsiktiga politiska prioriteringar, 
dels där det finns behov av strukturella 
förändringar, dels avseende frågor av 
särskild betydelse som inte kan lösas 
på myndighetsnivå. I oktober 2020 
fick Miljömålsberedningen som till-
läggsuppdrag att föreslå en samlad 
strategi för att minska klimatpåverkan 
från konsumtion i syfte att nå en kli-
matmässigt hållbar konsumtion på ett 
kostnadseffektivt och samhällsekono-
miskt effektivt sätt.

Domstolsprocesser

Prövningstillstånd är beviljat 
för överklagan av domen efter 
skogsbranden i Västmanland.

FOTO: PER GROTH

Besked om fall med nyckelbiotoper väntas.
FOTO: LENA GUSTAFSSON

Fall om lavskrika ska prövas.
FOTO: LENNART HANSSON

AKTUELLT

Tjädermål i Uppland är under beredning.
FOTO: MOSTPHOTOS
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EKONOMI

Positiv förväntan på 
2021 hos sågverken
2021 ser ut att bli ett bra år för 
de svenska sågverken. Trävaru
priserna väntas stiga åtminsto
ne under den första halvan av 
året.

Att sågverken kan höja sina priser på 
trävaror under vintern är ovanligt. 
Men efterfrågan är så stor nu att det är 
just vad som sker.

– Ytterligare högre 
priser förväntas för 
sågade trävaror un
der det första halvåret 
2021, säger Måns Jo
hansson, koncernchef 
för Vida.

Den bakomliggande 
orsaken är de svenska 
och centraleuropeiska 
sågverkens möjligheter att exportera 
trävaror till USA. Vida exporterar cirka 
20 procent av sin produktion till USA 
och har således dragit nytta av att trä
varupriserna i USA varit rekordhöga 
under 2020.

Norra Timber skep
par inte några trävaror 
till USA men drar än
då nytta av exporten 
dit.

–  D e t  m i nsk ar 
trycket på andra 
marknader, säger Erik 
Eliasson som är mark
nadschef.

Storbritannien exporterar mest
Den största exportmarknaden för 
svenska trävaror är Storbritannien. 
Nedstängningarna under 2020 på 
grund av coronapandemin gjorde att 
efterfrågan på trävaror skiftade. Just 
nu är dock den brittiska marknaden 
väldigt bra.

De senaste åren har Brexitturerna 
varit många. Men handelsförhandling
arna kommer troligen inte att påverka 
trävarumarknaden särskilt mycket, en
ligt Peter Nilsson som är koncernchef 
för Bergs Timber. Bolaget har Stor
britannien som största marknad och 
exporterar trävaror från Baltikum och 
Sverige.

– Det skulle vara 
om hela landet kom
mer i en ekonomisk 
svacka. Det är inte så 
osannolikt men blir 
det så kommer säkert 
stimulansåtgärder för 
att öka byggandet. Det 
kan bli temporära lo
gistikproblem men de 
kommer man att lösa, säger han.

Minskad efterfrågan
I Sverige ökade byggvaruhandelns ef
terfrågan på trävaror under 2020. Men 
totalt sett minskade efterfrågan med 
2 procent på grund av hustillverkarnas 
minskade behov jämfört med 2019.

Den svenska sågverksindustrins 
produktionstakt var dock 7 procent 
lägre 2020 än 2019.  Sammantaget be
tyder det att trävarulagren ligger i nivå 
med tioårslägsta.

– Produktionsminskningen är avgö
rande för den starka prisutvecklingen, 
säger Erik Eliasson.

Norra Timber exporterar en hel 
del trävaror till Nordafrika. Där har 
marknaden varit lite besvärligare. Den 
svenska kronans förstärkning gent
emot dollarn har gjort att trävaror 

från Sverige blivit dyra i Egypten. In
för 2021 ser dock läget bättre ut med 
högre priser.

Avverkningsviljan hos skogsägarna 
var lägre 2020 än 2019, även om den 
steg något i november. Men sågverken 
behöver ett jämnt flöde. Det har gett 
effekten att timmerpriserna stiger.

Osäkert för pappersmassa
Om utsikterna inför det nya året är 
bra för sågverken är den mer osäker 
för massaproducenterna. Priserna på 
pappersmassa stiger men det går sakta 
och producenterna får kämpa för att få 
igenom prishöjningarna, enligt Dans
ke Bank.

Massavedspriserna sjönk också un
der 2020. Lagren är dock inte så sto
ra, med undantag för norra delen av 
landet, enligt Skogsstyrelsens statis
tik. Danske Banks bedömning är att 
massa vedspriserna ligger still och inte 
sjunker ytterligare.

Det är inte bara för skogsägarna som 
de låga priserna på massaved betyder 
ett sämre netto vid avverkningen. Såg
verkens biprodukter konkurrerar med 
virke av lägre kvaliteter och därför på
verkas även sågverken av massavedens 
låga pris.

– Men bortsett från ett besvärligt 
läge för alla biprodukter såsom cellu
losaflis, sågspån, kutterspån och bark 
så är vi positiva inför 2021, säger Måns 
Johansson.
Birgitta Sennerdal  
red@landlantbruk.se
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... miljoner kronor satsas 
på tre nya tjänster under 
fyra år på Linnéuniversite
tet. Tjänsterna ska gynna 
forskningen inom skogs
brukets digitalisering, trä
byggnadsarkitektur samt 
trä och maskininlärning.
Helena Gohde

Skogssällskapet avvecklar i Litauen
■■ Skogssällskapet avvecklar sin förvaltning i Litauen. Skälet 

är att Litauens nya skogsvårdslag, som trädde i kraft den 
1 januari 2020, begränsar ägandet för privatpersoner och 
bolag till 1 500 hektar. Per Bergenheim, Skogssällskapets 
affärsområdeschef för Baltikum, menar att det råder osä
kerhet om hur lagen kommer att tillämpas, vilket gjort att 
många kunder har valt att investera i andra länder. 
Gunnar Andersson
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Läs E-tidningen!
När, var och hur 

du vill.

Du kan lyssna också!

Frågor eller hjälp?
medlemsservice@lrf.se

010-184 40 00
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SISTA SIDAN

RUBRIK JKHBJHBJH. 300khjbjhbjhbjh jksjkajkakjkalk 
akakkakaren.

SKOGSBILDEN

Gallrar, planterar  
eller njuter? 

Vad gör du i skogen just nu? 
Skicka din skogsbild till 

red@landskogsbruk.se eller 
 använd taggen #skogsbilden 

på Instagram.

TEXT: XXX KÄLLA: XXXX GRAFIK:XXX

Skogen i kulturen: xxx

Kursen är uppdelad i fem ämnesområden med 42 underavdelningar och riktar sig till dig som är egenföretagare, 
inga förkunskaper i juridik krävs. Du får tillgång till samtliga lektioner med en gång och 12 månader efter att du har 
tecknat upp dig på kursen. Många praktiska exempel från verkligheten ingår plus ett test vid kursens slut.

De huvudsakliga områdena är: avtalets ingående, ogiltiga avtal, särskilt  om köp av varor och tjänster, särskilt om vissa 
typer av villkor och hur skriver du ett bra avtal.

OBS! Du behöver en dator eller en smartphone för att gå kursen.

Pris 3990 kr inkl moms.

Läs mer om kursen på www.land.se/utbildning

Kursledare: 
Jessica Wieslander, 
jurist inriktad på 
tviste mål av olika 
slag, synnerhet på 
fastighet- och miljö-
rrätt. Hon svarar 
löpande på läsarnas 
frågor i en stående 
populär spalt i Land 
Lantbruk 

Ofta kan tvister lösas genom en frivillig överenskommelse  
– undvik segdragna processer som i värsta fall kan sluta som 
en dyr och utdragen domstolsprocess! Det kan kosta både tid 
och pengar samt skada relationer – kanske för alltid.

Alla tvister kan inte förebyggas genom bra avtal, men om du ägnar lite tid och tanke 
åt att skriva ett avtal så kan du undvika mycket skada och konflikter. De bästa  
avtalen behöver sedan inte användas utan blir kvar oanvända i byrålådan! 

Anmäl dig till Land Lantbruks digitala kurs i

PRAKTISK AVTALSJURIDIK

Lär dig att:
•  försöka förutse eventuella problem och hur de ska hanteras  

innan du ingår i avtalet.

•  undvika onödiga tvister för dig och/eller ditt företag.

•  teckna bra avtal där du som egenföretagare stöter på praktiska 
frågor kring avtalsjuridik och hur du löser dem.  

•  Vad du ska tänka på när du ingår ett avtal.

•  Hur gör du ett bindande avtal så att det blir så smidigt som  
möjligt för alla parter.

DIGITAL KURS 
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