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bästa deal?

Gör ditt smarta maskinval nu
Vi maxar vårt finansieringserbjudande och ger dig 0,49 % ränta i 1 år och amorteringsfritt i 6 månader
vid köp av nya traktorer, maskiner och redskap i lager (ej tröskor). Gäller även vid nybeställning där
leverans kan ske senast nyårsafton 2020. Kontakta din säljare redan idag!
Erbjudandet gäller vid tecknande av avbetalningskontrakt hos Lantmännen Finans på minst 2 år. Lägsta kreditbelopp 100.000:-.
20 % kontant/inbyte. Momslån återbetalas månad 3 och till ordinarie avtalsränta. Rörlig ränta. Inga avgifter tillkommer.
Följ oss på
sociala medier
Tel 0771-38 64 00 | www.lantmannenmaskin.se
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1 410 kronor (1 495 inkl moms)
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754 kronor (799 inkl moms)
Studerande vid naturbruksskola
har 50 procents rabatt
på helårsprenumeration första året.

ET NUMMER DU som läsare nu håller i handen är det
sista för 2020. Det har varit ett märkligt år som inte
liknat något annat. Vem hade kunnat förutspå en
pandemi av detta mått? Och orsakat av ett virus från
en djurmarknad i Kina. Eller inte. En ny studie visar
att det fanns människor i Italien med antikroppar mot viruset redan i
början av oktober 2019.
Temat för årets sista nummer är ledarskap och det i en tid av för
ändringar. Trycket på lantbruksföretagaren är i dag stort från flera
håll. Lantbruket utmålas som klimat- och miljöbov, djurrättsaktivister
tar sig olagliga friheter i djurstallar och hönshus, myndigheternas
kontroller är betungande. Samtidigt ska lantbruksföretagaren vara
en proffsig ledare och förebild, inspirera sin personal eller sig själv,
utveckla produktionen och klara ekonomin. Allt det i en vardag som
inte alltid går att schemalägga och där vädret och djuren ofta ändrar
agendan.
”Det finns ingen typarbetsdag för en lantbrukare” som någon sa.
Så flexibel bör läggas till listan över viktiga egenskaper.

»Viktigt
att vara
flexibel«

DET HÄR NUMRET sluter också en cirkel för undertecknad som
redaktör efter att nu ha gått tidningsåret runt. Det har varit ett
spännande år. Att få ta sig an en ny utmaning är krävande men
samtidigt utvecklande och lustfyllt. Ingen kan ju tycka annat än
att det är roligt att få möjligheten att jobba med det som handlar
om vad vi alla behöver – något att äta!
För Lantmannen och alla våra medarbetare blev slutet av 2020
extra roligt. Att nomineras till Tidskriftspriset 2020 i genren
fackpress var stort. Större än att vinna. En riktig ära för en så
pass nischad tidning som Lantmannen. Upplagemässigt är vi
heller inte stora, ändå når vi cirka 45 000 läsare med varje nummer.
Det tack vare alla er som läser och uppskattar tidningen. Och vi på
redaktionen ska göra vårt yttersta för att fortsätta ge er läsare det ni
vill ha.
TVEKA HELLER INTE att höra av dig till någon av oss med synpunkter
eller tips på sådant du vill att Lantmannen ska ta upp.
God Jul till er alla!

UTGIVARE
LRF Media AB
TRYCKERI
V-TAB Vimmerby 2019
ISSN 0023-8449
RÄCKVIDD
45 000 läsare enligt Orvesto 2020:1
MEDLEM I

LENA KARLSSON
redaktör

FÖR ÖVRIGT…
… ÄR MÖRKRET I november
och december inte min
grej.

… HOPPAS JAG ATT tomten
har med sig ett hovslagarförkläde i något paket på
julafton.

…HOPPAS JAG ATT vi alla orkar
fortsätta hålla i och hålla ut.
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Snart syns Karl-Petter Bergvall i TV igen – nu
i ett jubileumsprogram om Bonde söker fru.

Råttsvingel är svårt
att skilja från
rödsvingel.

Väderstads Tempo
WideLining var en av
guldmedaljörerna
på Elmia.
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FOTO HANS DAHLGREN
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3-STEGSLACKERING

Spara upp till

39.500:-

DUMPERVAGN D1600

D1600 är en vagn för tyngre jobb. Vagnen har en max lastvikt på 16 ton. Med

förhöjningslämmar får du en lastvolym på imponerande 18 m³. Det ingår hydrauliska
bromsar på alla fyra hjulen. Vagnarna i kampanjen är utrustade med 5 mm Strenx
Optimstål i botten och sida vilket gör att du får en fullblodig entreprenadvagn som
kan hantera rejäla schaktmassor.

KAMPANJPRIS 199.900:Spara: 39.500:-

TWO in ONE!

KÖP TILL FÖRHÖJNING Upp till 18 m³

fr. 27.200:-

DETTA INGÅR
•
•
•
•
•
•
•

4 x Hjul 600/50-22,5 BKT
Ridemax
Ofjädrad boggi
Hydrauliskt avfjädrad dragbom
Entreprenadlucka
Valfri RAL-färg
Strenx/Optim botten/sida 5 mm
Stänkskärmar

TWO in ONE!

perdu har både en dum
Köp till förhöjning och
!
ma
sam
och
och en volymvagn i en

DUMPERVAGN D1900

D1900 är den största dumpervagnen från Palmse Trailer och har en max lastvikt på

19 ton. Med förhöjningslämmar får du en lastvolym på hela 22 m³. Hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen ingår. Vagnarna i kampanjen är utrustade med 5 mm Strenx
Optimstål i botten och sida vilket gör att du får en entreprenadvagn som tål oerhört
tuffa material och sträng behandling.

KAMPANJPRIS 229.000:Spara: 38.800:-

TWO in ONE!

KÖP TILL FÖRHÖJNING Upp till 22 m³

fr. 30.350:-

DETTA INGÅR
•
•
•
•
•
•
•

4 x Hjul 600/50-22,5 BKT
Ridemax
Ofjädrad boggi
Hydrauliskt avfjädrad dragbom
Entreprenadlucka
Valfri RAL-färg
Strenx/Optim botten/sida 5 mm
Stänkskärmar

OBS! Vagn på bild kan ha annan utrustning, se vad som ingår på kampanjvagnarna i listorna ovan!

alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se

Erbjudanden gäller t.o.m. 31/12-2020, alla priser exkl moms. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivning/feltryck.
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TEMA

Ledarskap

Johan Ocklind skiljer på ledarskap
och driftsledning i sin roll som VD för
Vadsbo Växtodling och Vadsbo Mjölk.
Han vill vara bra på båda sakerna.

34

Det är inte lätt som ung blivande ledare att navigera
rätt i den splittrade bilden av lantbruksbranschen.

6
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”Rådgivarna behöver vara med på tåget och ha
rätt kompetens för att stötta företagarna.”
Det säger Amanda Andersson, projektledare
vid SLU Kompetenscenter som startade fortbildningskursen Strategisk rådgivning.

Specialister på
spannmålshantering!
• Torksilo
• Lagringssilo
• Planlager

NMC-PROCESSTYRNING
GSI
Omrörningssystem
• PLC styrt
• Driftsäkert
• Enkel hantering

NMC-STYRNING
• Energibesparning
• Övervakning
• Fjärruppkoppling
• Torkstyrning.

Mensalvägen 5, 271 98 Ystad | Tel: 0411-55 23 40 | www.mundus.se

Corona hittat på
svenska minkfarmar
DJURHÄLSA. I början av
november konstaterades
coronautbrott på tio svenska
minkfarmar, alla belägna i
Sölvesborgs kommun.
På svenska minkfarmar
genomförs alltid så kallad pälsning i november, vilket innebär
avlivning av alla djur utom
dem som ska behållas för avel.
Danmark däremot gick först
ut med att samtliga minkar
inklusive avelsdjur skulle avlivas trots att det saknas lagstöd
för en sådan åtgärd.

81 000

kronor tvingas SLU betala
i kvotpliktsavgift för
missade elcertifikat efter
ett felplacerat komma
tecken i deklarationen.

Syngenta köper
amerikanskt företag
FÖRETAG. Syngenta har förvärvat amerikanska Valagro
som producerar biologiska
produkter för jordbruket.
Köpet är en del i Syngentas
strategi att bredda och stärka
utbudet av produkter och
teknik för ett mer hållbart
jordbruk.
Marknaden för biologiska
produkter förväntas fördubblas i storlek de kommande fem
åren uppger Syngenta i ett
pressmeddelande.
Valagro ska fortsätta vara
ett oberoende varumärke men
utnyttja de forsknings- och
utvecklingsresurser som finns
inom Syngenta.
8
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Sverige använder
minst antibiotika

S

veriges bönder behåller
positionen som det land
inom EU där antibiotikaanvändningen till djur är
lägst.
Det visar Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport
om antibiotikaanvändning. I
botten ligger Italien, Cypern och
Spanien.
”Svenska djurbönder kan vara
extra stolta. Det är ett bevis på att
det dagliga arbetet på gården ger
resultat och att Sverige påverkar
vår omvärld i positiv riktning”,
säger LRFs veterinära expert Anna
Forslid i ett pressmeddelande.
Användningen av antibiotika
ökade marginellt under 2018 på
grund av torkan men enligt
Sveriges veterinärmedicinska
anstalt, SVA, sjönk siffran till
lägre nivåer redan 2019.
”Från djurskyddssynpunkt finns
det ingen anledning att komma

Svenska lantbrukare använder minst
antibiotika i EU. 
FOTO ISTOCK

ner till noll och sluta helt med
antibiotika. Vi ska fortsätta att
använda antibiotika utefter väl
avvägda beslut. Det viktiga är
att så långt det går ge individuell
behandling”, säger LRFs Anna
Forslid.

Tyskland nästa för Olssons i Ellös
TEKNIK. Olssons i Ellös fortsätter expandera med hjälp av e-handel.
Nu är det dags att erövra Tyskland.
Olssons i Ellös är välkända i Jordbrukssverige och har arbetat
med reservdelar och utrustning till traktorer i mer än 50 år. Numera ingår även reservdelar till entreprenadmaskiner i verksamheten.
I somras öppnades en ny e-handelssajt i Sverige och sedan
följde lanseringar i Norden samt med en engelskspråkig sajt. Nu är
det dags för Tyskland.
– Den tyska marknaden är viktig för oss. Vi har redan i dag
många kunder i Tyskland. Samtidigt blir vi mer tillgängliga för
andra tyskspråkiga länder”, säger VD Olle Olsson i ett pressmeddelande.
Företaget var tidigt ute på internet, 1996, och i dag sker mer än
70 procent av försäljningen via webben.

»Det visar att Livsmedelsverket inte
får ta ut hutlösa avgifter som
försämrar svenska kött- och
fågelföretagares konkurrenskraft.«
Maria Donis, Svensk Fågel, apropå kammarrättens dom
efter det att slakterier tvingats betala för höga avgifter.

Tävling ska hitta
nya innovationer
TEKNIK. Agtech Challenge är
en ny innovationstävling från
Hushållningssällskapet med
syfte att skaka fram nästa
generations lantbruksteknik.
Efter nomineringsprocessen, som går ut i november,
kommer 15 tävlande lag att
matchas med lantbrukare och
coacher från Hushållningssällskapet. Målet är sedan att de
ska ställa ut sina innovationer
på de tre lantbruksmässorna
Borgeby, Brunnby och Öjeby
sommaren 2021. Därefter
utses en ensam segrare som
går hem med 150 000 kronor,
medan andrapris- och tredjepristagarna får 50 000 respektive 25 000 kronor.
Sista anmälningsdag är den 30
november.

FOTO ISTOCK

FOTO STAFFAN GUSTAVSSON

| AKTUELLT

Krock när mässor
planeras om
MÄSSOR. Elmia i Jönköping
har tidigare berättat att lantbruksmässan flyttas till 10–12
februari 2021.
Nu står det även klart att
EuroTier i tyska Hannover
skjuts fram. I stället för att ha
mässan i november jämna år
ska mässan nu genomföras
9–12 februari 2021. Mässan blir
dock digital. Därmed krockar
den med Elmia Lantbruk.

Lyckad jakt på giftig jätte

FOTO KARLA SALP/AP

FOTO ISTOCK

SKADEDJUR. USAs första bo tillhörande
den asiatiska jättebålgetingen, eller
mördargetingen, har förstörts. Den inte
bara sticker, den kan också spotta gift och
orsakar årligen ett antal dödsfall.
Det främsta problemet är dock att den
äter honungsbin. En liten grupp jätte
bålgetingar kan döda bin i en hel bikupa
på bara några timmar.
Arten, som betecknas som invasiv i USA,
upptäcktes i delstaten Washington. Fyra
levande bålgetingar fångades in och tre av
dem utrustades med en liten radiosändare
som bands fast med tandtråd. Forskarna
kunde därmed följa en av jättebålgeting
arna som återvände till boet. Med hjälp
av koldioxid och en suganordning kunde
getingarna i boet, som var stort som en
basketboll, fångas in.

NR 12 | 2020 LANTMANNEN
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Havrearealen ökade med 35 000 hektar och skörden blev totalt 815 500 ton, vilket motsvarar 14 procent av den totala spannmålsskörden.

Havresatsningar slog
igenom i skörden
Lantbrukare lyssnade till industrins
signaler om att det behövs mer grynhavre.
Havreskörden ökade med 21 procent
visar Jordbruksverkets skörderapport.
TEXT MALIN EBORN

U

nder året har flera olika aktö
rer på marknaden presenterat
satsningar på havrebaserade
produkter och deklarerat ett
ökat behov av råvara. Jord
bruksverkets preliminära statistik för
skörden 2020 visar att ett stort antal
lantbrukare följde marknadssignaler
na. Havrearealen ökade med 35 000
hektar och skörden blev totalt 815 500
ton, vilket motsvarar 14 procent av den
totala spannmålsskörden. En snabb
ökning som försämrat möjligheterna

10 LANTMANNEN NR 12 | 2020

för stigande priser för grynhavre under
hösten.
Många lantbrukare har i år beskrivit
skörden som ”nästan lika bra som förra
året”, vilket bekräftas av Jordbruksver
kets statistik. Totalt väntas spannmåls
skörden bli drygt 6 miljoner ton, att
jämföra med 6,1 miljon ton 2019.
EN VIKTIG ORSAK till en hög total
skörd är att tidig tröskning 2019
skapade förutsättningar för ännu ett
år med stora höstsådda arealer. Men
höstvetearealen minskade ändå med
drygt 20 000 hektar jämfört med förra
årets rekordareal och totalskörden gick
ner med 260 000 ton.
I Skåne var hektarskörden på höst
raps rekordhög 2019. Riktigt lika bra
har det inte gått i år. Lägre höstraps
areal och något lägre hektarskördar på

FOTO TT

höstraps är förklaringen till att
totalskörden av raps och rybs ligger
10 procent lägre än förra året.
I samband med insamlingen av
skördeuppgifter har utvintringsskador
rapporterats som orsak till riktigt låga
skördar. Skador orsakade av vildsvin,
hjortdjur, tranor och gäss förekommer
också ofta som en förklaring till låga
skördenivåer.
TORKA EFTER VÅRSÅDDEN och även
senare under odlingssäsongen har
lokalt minskat skördeutfallet men på
de flesta håll i landet har det kommit
normala nederbördsmängder.
I Norrland har skördevädret inte
varit lika stabilt som i många övriga
delar av landet. Ihållande höstregn har
försenat skörden och det finns risk för
att arealer förblir otröskade.

Nya generationen

Caddy Cargo är snart här
Vi välkomnar helt nya Caddy. Lik sin föregångare – men säkrare, rymligare
och utrustad med smarta assistanssystem för komfort och en tryggare
körupplevelse. Förbeställ redan nu hos våra Volkswagen-återförsäljare och
bli först med den senaste generationen av Sveriges mest populära transportbil.

volkswagen-transportbilar.se

Caddy Cargo (TDI 75, 102 och 122 hk) bränsleförbrukning 4,9 l/100 km, CO2-utsläpp 128–129 g/km.

| SOCIALA MEDIER
instagram

facebook

Har du tagit en fin,
kul eller läcker bild?
SKICKA IN din bästa lantbruksbild till: red@lantmannen.nu
eller tagga med #tidningenlantmannen på Instagram.

läsarbilden
ONSDAG 11 NOVEMBER, Röckla lantbruk, Småland :
”Novemberplöjning med en Massey Ferguson 5609 och en 3-skärig Överumsplog. På gården odlas vall och spannmål till mjölk- och köttproduktion.
170 hektar, av vilka 100 hektar odlat, resterande bete.” Bilden är tagen av Malin Larsson och taggad med # tidningenlantmannen på Instagram.

12 LANTMANNEN NR 12 | 2020

Trygg, enkel

och mycket

effektiv

“I år överraskades många av ovanligt
höga angrepp av DTR i vete. Men med Ascras breda
effekt var detta inget problem.
Ascra ger en trygg effekt oavsett villken sjukdom
som dyker upp i din spannmål.”
// Lisa Rydenheim, Bayer

Kontakta din rådgivare eller besök www.cropscience.bayer.se om du vill veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före
användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

Bayer_Annonce_230x297_2020_Lisa.indd 1

07/10/2020 15.32
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MODERNA
TIDER

Övedskloster är i ständig
utveckling sedan Hans Ramel
tog över. Gräsfrösatsning,
trädgårdskafé och en australisk
köttras är några av de
senaste årens nytillskott.
TEXT MALIN EBORN FOTO HANS DAHLGREN

14 LANTMANNEN NR 12 | 2020

Övedskloster är ett av få fideikommiss som
fått tillstånd av regeringen att finnas kvar
i Sverige. Ett viktigt skäl är det kultur
historiska värdet i rokokoanläggningarna
som Hans Ramels namne uppförde under
1700-talets senare hälft.

NR 12 | 2020 LANTMANNEN 15
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En fördel med gräsfröodlingen är att den ger extra grovfoder till dikorna, där uppfödningen är helt gräsbaserad.
I besättningen finns flera raser representerade, men
utmärkande är den australiska rasen murray grey, som
Övedskloster är ensamt om att ha i Sverige.

Elliot Forsberg som varit på Övedskloster sedan i somras gör rent en inlånad demomaskin med
Väderstads CrossCutter Disc som gjort ett imponerade jobb i gräsfrövallen.

ord- och skogsbruket utanför
skånska Sjöbo är ett av få fidei
kommiss som finns kvar i Sverige.
De flesta skapades på 1700-talet och
syftet var att hålla samman adelns
egendomar. På 1960-talet trädde
en lag i kraft i Sverige som innebar
att fideikommissen skulle avvecklas.
Men om det förekommer speciella
kulturhistoriska värden har regeringen
i undantagsfall gett tillstånd till förlängning. Ett sådant fideikommiss är
Övedskloster där Hans Ramel, som
nionde generation, tog över innehavet
2010 efter sin farfar.
– Det är lite som en stiftelse. Den
som ärver innehavet får leva av avkastningen men man får inte sälja egen
domen, säger Hans Ramel.
Man får heller inte belåna fastigheten
utan att ha tillstånd från fideikommissnämnden. Själv ger Hans Ramel, som
också är ordförande för LRF Skåne,
inte intryck av att ha en auktoritär
ledarstil som man, lite fördomsfullt,
kanske kan förvänta sig av hans titel
fideikommissarie.
– Vi kör inget gammalt godsägarstuk
16 LANTMANNEN NR 12 | 2020

Köttet från Övedsklosters nötköttsuppfödning säljs
under eget varumärke via en egen webbshop.

här, där allt kommer uppifrån. Vi vill ha
medarbetare som är kreativa och vågar
komma med idéer, säger han.
SOM CHEF FÖR verksamheten strävar
han efter att skapa en lagkänsla så att
alla vet vilket mål de är på väg mot
kombinerat med att de anställda trivs
och tycker att arbetet är meningsfullt.
När det gäller basen i företaget, växt
odlingen, lutar sig Hans Ramel mot
Lars Bäksted, som varit förvaltare på
Övedskloster i 20 år. Fram till för några
år sedan hade Övedskloster en traditionell skånsk växtföljd med sockerbetor,
raps, korn och vete. Men att rapsen
återkommit så ofta som vart fjärde år har
fått skördarna att peka neråt och klump
rotsjuka har upptäckts på några fält. Nu
är växtföljden sexårig och mer komplex
med frögrödorna rajgräs, rödsvingel och
rörsvingel.
– Gräsfrösatsningen kör vi stegvis för
att testa. Det är lite risky om det funkar
här. Vi har gett oss själva en möjlighet
till exit, säger Hans Ramel.
En befintlig maskinhall byggdes
om förra året till ett planlager. En

Lars Bäksted har
varit förvaltare på
Övedskloster i tjugo
år. Sedan i somras är
han även ordförande
för LRF Växtodling.

huvudfläktkanal med öppningsbara
luckor ovan mark delar upp lagret i
två fack. Den lite billigare lösningen,
utan nedgjutna luftkanaler i golvet,
har man valt för att inte låsa fast sig i
ett användningsområde. Om gräsfrö
odlingen till att börja med inte gett bra
skördar hade investeringen kunnat
stoppas här. Men resultatet har hittills
fallit väl ut och i år har en ny hall
med samma typ av planlager byggts.
Eftersom dessa ligger vägg i vägg delas
fläktinstallationen. Totalt ligger investeringen på cirka 4,4 miljoner kronor och
ska täcka behovet av tork- och lagrings
kapacitet för gårdensgräsfrösatsning
framåt. Kommande säsong beräknas
gräsfröarealen ligga på 180 hektar för
att skruvas upp till 360 hektar 2022.
YTTERLIGARE EN NYHET den här
säsongen är en Temposåmaskin som till
skillnad från den tidigare betsåmaskinen
ger möjlighet att mylla gödningen. När
Lantmannen är på besök pågår betupptagningen för fullt och skörderesultatet
är inte klart.
– Det är vanskligt att säga hur det

Övedskloster tog hjälp av en dansk säljare med lång
erfarenhet av att bygga lager- och torklösningar.
Gården har utmaningar med blandade jordar och
satsar försiktigt för att utvärdera resultatet och inte
binda upp sig i för dyra, permanenta lösningar.

På Övedskloster odlas frögrödorna rajgräs,
rödsvingel och rörsvingel.

hade gått om vi inte hade myllat göd
ningen, men jag tror att 2020 var ett
typiskt år där man kan se stor utdelning
av detta, säger Lars Bäksted.
Torra förhållanden efter etableringen
av sockerbetor kan kosta skörd, eftersom
det tar tid för sockerbetor att etablera ett
rotsystem. Teknik för att placera växtnä
ring så att plantan på ett tidigt stadium
kan tillgodogöra sig den är en av de
säkraste investeringarna man kan göra,
påpekar Lars Bäksted. 4 procent högre
skörd på 400 hektar sockerbetor ger
320 000 kronor mer i intäkt på Öveds
kloster, räknar han fram. På bara två år
med denna merskörd kan investeringen i
den begagnade Temposåmaskinen i prin
cip räknas hem enligt detta resonemang.
Det andra tungt vägande skälet till
köpet är möjligheten att på ett säkert
sätt kunna etablera höstraps efter gräs
fröodling. Även om det är en månad
mellan gräsfröskörden och sådd av
höstraps kan tiden bli knapp när spillsäd
måste gro och avdödas med glyfosat
innan sådden.
Sedan 2005 har jordbearbetning
i stort sett skett med tallriksredskap och

Anders Bäksted, som nyligen tagit studenten på Bollerups naturbruksgymnasium, går i sin pappas fotspår
och kör betupptagaren på Övedskloster för första gången.

»Vi kör inget gammalt godsägarstukx
här, där allt kommer uppifrån. Vi villx
ha medarbetare som är kreativax
och vågar komma med idéer.«
Hans Ramel tog
juridiskt över Övedskloster efter sin
farfar 2010.

kultivatorer, även om en plog lånats in
då och då för att bryta grovfodervallar
som finns på en begränsad areal. Den
reducerade bearbetningen höjde avkast
ningen, men Lars Bäksted ser också
ett ökat problem med gräsogräs. Nu
finns återigen en plog på Övedsklosters
maskinlista för att exempelvis bryta
besvärliga förfrukter som frögrödor.
I DET GAMLA mjölkstallet, som byggdes
om till dikostall 2012, är en del av
besättningen den australiska köttrasen
murray grey, en ras som Övedskloster
är ensamt om att ha i Sverige. Embryo
har tagits in från en dansk gård för
att undvika smittorisken med att ta in
livdjur.

– Det är en mindre ras som klarar
sig bra på naturbeten, vilket passar här
eftersom vi kör ett helt gräsbaserat foder,
säger Hans Ramel.
Rasen har många egenskaper som
påminner om köttrasen angus, också
representerad i besättningen. Exempel
vis är djuren hornlösa, har lätta
kalvningar och ger ett smakrikt och
välmarmorerat kött. Fördelen jämfört
med angus är att djuren är lite magrare,
vilket ger effektivare slaktkroppar med
mindre svinn, påpekar han. Köttet säljs
under Övedsklosters varumärke, huvud
sakligen via en egen webbshop. Förutom
nötköttsproduktionen har Hans Ramel
tillsammans med sin fru Johanna Ramel
byggt upp en omfattande besöks- och
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Den anrika miljön på
Övedskloster lockar
många och har
använts för att bygga
upp en besöks- och
eventverksamhet.
Men i år har mycket
ställts in på grund av
coronapandemin.

Öveds
kloster
BOLAGSFORM:

Enskild firma.
ÄGARE: Hans
Ramel.

VERKSAMHET:

Växtodling,
skog, nötkötts
uppfödning,
jakt, fastig
heter, besöksoch event
verksamhet.
ANTAL
ANSTÄLLDA:

16 anställda
(säsongs
anställda
tillkommer).

OMSÄTTNING
(2019): 39

miljoner kronor.
RESULTAT
(2019): 2,1

miljoner kronor.
VINST
MARGINAL
(2019):

5 procent.
AREAL: 3 500 ha
(1 600 ha åker,
1 600 ha skog,
resten betes
mark/övrigt).
GRÖDOR:

Sockerbetor,
höstvete, vår
korn, höstraps,
fröodling och
vall.
ANTAL DJUR:

120 dikor med
avkomma, totalt
cirka 300 djur.

»Vi är duktiga i Sverige på att driva hållbart lantbruk men
vi måste klara att göra produktionen ännu hållbarare.
» eventverksamhet. Nytt för i år är att en

trädgårdshandel hyrt in sig i Öveds
klosters lokaler.
– Från vårt kafé kan man gå ut och
fika i handelsträdgården på sommaren.
Så det blir en win-win-situation för alla,
säger Hans Ramel.
ÖVEDSKLOSTERS ÅRLIGA julmarknad
startades 2012 och har de senaste åren
dragit runt 8 000 besökare. Dessutom
ordnas under normala omständigheter
flera andra stora arrangemang, bröllop
och konferenser. Men till följd av
coronapandemin har mycket ställts in
i år.
– När det gäller besöksnäringen så är
det tufft och det kommer att märkas på
vår omsättning, säger han.
Personalen har därför delvis styrts om
till att sköta andra saker i verksamheten.
– Nästa år är det å andra sidan redan
fullbokat för bröllop. Så det vore bra om
det fanns ett slutdatum för pandemin.
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Gustav Nordh
som har jobbat här
i två år är en av sju
anställda inom
växtodlingen på
Övedskloster.

Men vi hoppas att nästa sommar ska bli
mer normal.
Förutom att bygga upp lönsamma
verksamheter är besökssatsningarna
också ett sätt att bidra till ökad till
gänglighet och förståelse för lantbrukets
villkor för allmänheten. En annan av
Hans Ramels visioner är att öka pro

duktionen och bördigheten samtidigt
som miljöpåverkan i form av exempelvis
användning av fossila bränslen ska ner.
– Vi är duktiga i Sverige på att driva
hållbart lantbruk men vi måste klara
att göra produktionen ännu hållbarare.
Lösningen på den utmaningen vill vi
vara en del av här, säger Hans Ramel.

10 viktiga råd innan du startar ny nisch
Konsumenternas ökade intresse för lokal
producerad mat kan locka till att starta
egen nischproduktion. Per Hansson,
Kompetenscentrum företagsledning, ger tips
om vad som krävs inför en sådan satsning.

1

3

2

4

Förarbete. Det pratas mycket
om att starta nischproduktion
och positiva exempel lyfts fram
i medierna. Men det går inte bra
för alla. Därför är det viktigt att
göra ett ordentligt arbete innan
satsningen drar i gång.
Skapa produkt. Fundera
över vad det är som är speciellt
med produkten som ska säljas
och möjliga marknadsplatser
för denna. Tänk igenom vilka
egna intressen och resurser på
gården som kan användas för
att utveckla produkten.

Organisera. Planera för hur
verksamheten ska fungera
produktionsmässigt och
organisatoriskt både om det
är ett nytt företag och om
det ska vara en del i ett redan
befintligt företag.
Skapa varumärke. Antalet
timmar som måste läggas på
marknadsföring och försäljning
underskattas ofta. Vilka kanaler
ska användas för att nå ut? Ska
produkten säljas under eget
varumärke måste detta genomsyra hela konceptet.

5

Kontakta myndigheter. Vid
livsmedelsproduktion finns ett
stort regelverk att följa. Starta
tidigt en dialog med ansvariga
som ska kontrollera verksamheten för att inte hamna i
konflikt med myndigheter i
onödan.

8

Gör budget. Gå igenom
vad satsningen får kosta, hur
lång tid det beräknas ta innan
investeringen genererar pengar
tillbaka och hur verksamheten
finansieras under tiden.

9

Besök andra. Ta hjälp av
företagare som gjort liknande
satsningar tidigare. Många
hade vunnit på att dra lärdom
av andras med- och motgångar
innan de själva investerade.

Glöm inte tryggheten. Ska
man leva på nischproduktionen
är det viktigt att verksamheten
generar en SGI-grundande
inkomst som ger ersättning vid
sjukdom och föräldraledighet.
Det måste också finnas utrymme för pensionssparande.

Plan för framgång. Ofta
startas verksamhet i lite mindre
skala med begagnad utrustning
och i befintliga byggnader för
att hålla kostnaderna nere. Men
det behövs också en plan för
hur nästa steg ska tas om verksamheten går över förväntan.

Stöd i motvind. Personer
i omgivningen som stöttar och
fungerar som bollplank vid
motgångar kan vara avgörande
för att problem hanteras tidigt
och inte blir så allvarliga. Det
kan exempelvis vara en partner,
rådgivare eller bankkontakt.

6
7

10
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En stor prisuppgång på vete har överraskat
branschen och skapat bra säljtillfälle för skörden
ovanligt tidigt under lagringssäsongen.

Oväntad prisstegring
på vete under hösten

TEXT MALIN EBORN

F

rån den lägsta noteringen i
augusti till den högsta i oktober
skiljer det mer än 30 euro per
ton i terminspris på vete på
börsen i Paris. Det innebär en
prisuppgång på runt 20 procent under
en förhållandev is kort tid. Men det tog
ett tag innan priserna i Sverige hängde
med upp.
– I början av oktober var priserna ute
i Europa betydligt bättre än i Sverige,
säger Jörgen Karlsson, VD på Vallberga
Lantmän i Halland.
Detta resulterade i att Vallberga Lantmän sålde fodervete på båt till Irland.
Även Varaslättens Lagerhusförening
har exporterat spannmål till Irland och
Storbritannien. Men sedan följde priser-

»Kinas fortsatta eller uteblivna
köp framöver kommer att vara
en viktig faktor.«

na på den svenska
marknaden med
upp.
– Det har varit
en intressant period och har gjorts
en hel del affärer
även om det är
svårt att hitta
köpare när priset
Jörgen Karlsson,
varit som allra
Vallberga Lantmän
högst, säger Karl
Delin, spannmålssäljare på Varaslättens
Lagerhusförening.
BESVÄRLIGA FÖRHÅLLANDEN för höstsådd 2019 och torka under säsongen har
begränsat tillgången på vete från Storbritannien och Frankrike under hösten
vilket skapat bättre exportmöjligheter
från Östersjöområdet. Men det är bara
en av de faktorer som dragit upp vetepriset. En annan orsak är att flera stora
köparländer i Nordafrika, Mellanöstern
och Sydostasien kom in samtidigt och

ville handla vete.
Detta i kombination med torra
förhållanden i
bland annat Svartahavsområdet
och Sydamerika
i olika perioder
har väckt oro för
sådden av nästa
Karl Delin, Vara
slättens Lagerhus.
års grödor.
Men den kanske mest avgörande faktorn som fått
priserna att rusa uppåt är Kinas stora
köp av majs och sojabönor från USA.
Köpen har varit större än de behov
som förutsetts i prognoser. Eftersom
insynen på den kinesiska marknaden är
begränsad för utomstående aktörer har
det förekommit mycket spekulationer i
vad de stora inköpen beror på och hur
behovet kommer att utvecklas framåt.
– Kinas fortsatta eller uteblivna köp
framöver kommer att vara en viktig
faktor som påverkar riktningen priserna

Kubota M5
Kopplingsfri fram/back

LASTARE
PÅ KÖPET!

Snäv vändradie

*Vid köp av
Kubota M5 får du en
Kubotalastare på köpet

Fantastisk sikt
36 växlar f/b

* Erbjudandet kan ej kombineras
med andra erbjudanden eller
rabatter och gäller så långt
lagret räcker.

info.se@nellemannmachinery.com
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www.nellemannmachinery.se

Telefon: 013 25 36 00

Kvarnvete 2020
euro/ton

Rapsfrö 2021

Pris på decemberterminen på euronextbörsen i Paris

euro/ton

220

420

210

400

200

380

190

360

180

340

170

Pris på februariterminen på euronextbörsen i Paris

KÄLLA: NYSE LIFFE PARIS

Jan-19

Juli-19

Jan-20

tar, säger Per
Gerhardsson,
inköpschef för
spannmål på
Lantmännen.
ATT SPEKULATIVT
KAPITAL som

exempelv is fonder
tagit stora positio- Per Gerhardsson,
ner på börsmark- Lantmännen.
naden påverkar
också prisrörelserna framöver.
När fonderna drar sig ur sina
positioner för att få avkastning på
sina investeringar kan det utlösa stora
prisrörelser nedåt.
– Det är den faktor som är svårast att
kalkylera in, säger Erik Wildt-Persson,
VD på Kristianstadsortens Lagerhusförening.
Trots att de första höstmånaderna
traditionellt inte är en säljperiod har
många lantbrukare passat på att göra
affärer på delar av veteskörden till det

Untitled-1 1

Juli-20

Nov-20

320

KÄLLA: NYSE LIFFE PARIS

Jan-19

högre prisläget.
– Lantbrukare har agerat under den
resa som varit. Det finns en stor spridning från lantbrukare som sålt allt till de
som inte har sålt något men vanligast är
att man sålt en del av skörden, säger Per
Gerhardsson, Lantmännen.
Prisuppgångenpå de andra grödorna
har inte varit lika stor. Maltkornspriset
fick exempelvis ett lyft tack vare att
foderkornspriserna gick upp. Men
marknaden tyngs av den minskade
konsumtionen av öl till följd av corona
pandemin som nu åter tagit fart i många
länder med nya omfattande nedstängningar som följd. På grynhavre finns
visserligen en större konsumtion men
samtidigt har produktionen också ökat
vilket gör det svårare för priset att lyfta.
Rågmarknaden fortsätter också att
pressas av en stor skörd i förhållande till
konsumtionen.
TERMINERNA PÅ RAPSFRÖ har under
hösten pendlat mellan 380 euro per ton

Juli-19

och 410 euro per
ton. Ett underskott på den
europeiska marknaden ger stöd åt
priset. En annan
positiv faktor för
prisutvecklingen
är att sojaböns
priset har gått
upp.

Jan-20

Juli-20

Nov-20

Erik Wildt-Persson,
KLF.

EN ANNAN FAKTOR som påverkat prisutvecklingen är att både produktionen
och lager av sojabönor globalt sänktes i
november månads WASDE-prognos.
Även problem med skörden av palmolja
påverkar rapsfröpriset positivt.
Den svenska kronans värde har
fortsatt att svänga kraftigt mot euron
under hösten och hur utvecklingen
blir framöver kommer att påverka
betalningen för både spannmål och
oljeväxtfrö i Sverige under vintern och
våren.
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Rapsmästarna 2020
Glada vinnare, Erfa Halland. Från vänster Johan Nylander, Per Fladie, Jacob Nylander och Jan Börjesson.

– förmågan att hantera ett högt pH bidrog till vinst
Raps är en förlåtande gröda med
förmåga att kompensera – om man inte
experimenterar alltför vårdslöst. Det
visar Rapsmästartävlingarna 2016 och
2020. I båda har tajming, balanserade
åtgärder och engagemang lett till seger.

L

TEXT & FOTO ANDERS FÄLLMAN

aget Erfa Halland vann Raps
mästaren 2020 med sorten
Smaragd, trots en måttlig oljehalt
på 49 procent. 3 218 kilo råfett var
1 kilo mer än tvåan tack vare
tävlingens högsta fröskörd, 7 174 kilo
(188 kilo mer än tvåan). I tävlingen
varierar oljehalten från 47,4 till 51
procent. Ingen av sorterna Florian,
DK Exception, Dariot och Expansion
som flera lag har valt tillhör dem med
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hög oljehalt i tävlingen.
Tävlingen genomfördes som parcell
försök med fyra upprepningar och ett
bra betyg i den statistiska granskningen
av skörd gör det meningsfullt att resone
ra runt resultatet. 40 lag från sju länder
använde 20 sorter och utsädesmängden
varierade från 25 till 70 plantor/m 2.
Vald utsädesmängd har inte påverkat
utfallet. Däremot har sortvalet varit den
enskilda faktor som har betytt mest för
resultatet. Mer än 20 procent bedömer
tävlingsledaren Albin Gunnarson efter
en sammanvägning av frö- och råfetts
skördar i tävlingen och i sortförsök.
ATT SORTVALET skulle få stor betydelse
var väntat. Liksom att tävlingens fria
upplägg skulle göra det svårt att bevisa
olika åtgärders betydelse. Albin Gun
narson ser en tendens att P och K på
hösten har gett bättre placering och de

som fick ut kväve vid första tillfället på
våren vecka 10 har vunnit några hundra
kilo fröskörd. Men det döljs i resultatet
eftersom fler åtgärder än gödslingen har
påverkat skörden. Jämför man lagens
växtskydd med fungicider får man
intrycket att den har haft betydelse.
ÅRETS MÄSTARE, Erfa Halland, berättar
om sitt vinnande upplägg med sorten
Smaragd, som var obekant i Sverige men
testad två år i Danmark där den har gått
bra. Strategin var ett lågt plantantal med
32 plantor/m 2. Efter sådd fick laget veta
att sorten hade gått bra i svenska sort
försök skörden 2019 och slapp vetskapen
om att den inte skulle gå lika starkt i år.
– Vi tror ändå att sortvalet har gynnat
oss med vårt sätt att anpassa odlingen
till förutsättningarna på Egonsborg.
Exempelvis att få en surgörande effekt
av gödslingen.
»

Vinnarna Erfa Halland

»

Tvåan SPZO Tjeckien

12 september 2019.
Tre veckor efter sådden
den 21 augusti. Raps är
svår att så jämnt i parcell
försök. 32 plantor/m2 såg
luckigt ut i starten
men räckte till vinst i
tävlingen. Dagen efter
sådd bekämpades ogräs
med Kaliff + Devrinol i
stället för med Belkar.

12 september 2019.
40 grobara/m2 gav ett
betydligt jämnare intryck
än Erfa Hallands 32 gro
bara.

16 oktober 2019.
Laget var inte nöjt med
tillväxten och la 120 kilo
NS 21-24 + 150 kilo Nitra
bor i början av oktober.
Det har gett effekt. Bilden
är tagen sex dagar efter
tillväxtreglering med 0,2 l
Caryx kombinerat med
0,5 Folicur Xpert som
bidrar till tillväxt
regleringen men även
ger effekt mot svampar.

16 oktober 2019.
Liksom vinnarna har
tjecken använt Yara Mila
Höst och NS 21-24. Men
lägre givor och ingen till
växtreglering på hösten
gav det ledet ett något
ljusare intryck än vinnar
nas i mitten av oktober
och plantorna var mindre.

5 april 2020.
Dagen efter, den 6 april,
gjorde laget en tillväxt
reglering med 1 liter
Caryx. Alltså ungefär
samtidigt som de på övre
halvan i resultatlistan
gjorde en eventuell till
växtreglering på våren.

5 april 2020.
Trots en blygsam göds
ling med N och P ger ledet
det vassaste intrycket av
de utländska lagen. Är
det en effekt av den stora
kaliumgivan i slutet av
mars och svavelgödsling
en höst och vår? Eller av
bakteriepreparatet
Hirundo som sprutades
den 20 mars?

19 maj 2020.
Tack vare bilder från alla
led i tävlingen under den
intensiva blomnings
perioden kan man i efter
hand se att lagen som
placerade sig i topp
skiktet hade bestånd som
blommade intensivare.

19 maj 2020.
Ledet har kommit lite
längre i blomningen än
de andra lagen i toppen
i tävlingen och den fram
står inte som fullt så
intensiv …

9 juli 2020.
Att behålla beståndet
grönare lite längre har
förmodligen gett några
extra kilo frö.

9 juli 2020.
… vilket också avspeglar
sig i en något tidigare
mognad. Notera den
jämna avmognaden och
det kompakta skidskiktet,
som ett tak. Det är en
form som engelsmannen
Tim Lamyman strävar
efter med motivet att
maximera grödans sol
fångande förmåga.
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Placering 1–40 efter råfettsskörd – sortval och gödsling med kväve

Kg N/ha
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Från vänster, vinnarna Erfa Halland och vidare efter placering i tävlingen utifrån råfettsskörd. Om man undantar placeringarna 36–40 finns det ingen tydlig koppling
mellan total kvävegiva och avkastning. Det finns en viss tendens att de som kom ut med en första delgiva kväve vecka 10 ligger bättre till i resultatlistan.
Tävlingsledaren Albin Gunnarson bedömer ändå att de som kom ut med kväve vecka 10 har vunnit i storleksordningen 500 kilo frö på den åtgärden. Det är andra
faktorer, framför allt sortvalet, som avgör men gödsling med P, K, svavel och mangan med flera ämnen och tajmingen av alla åtgärder döljer den effekten.
Växtskyddets betydelse med fungicider är en intressant faktor när man jämför deltagarnas åtgärder.

»

Albin Gunnarson.

Laget anpassade gödslingen till att
Egonsborg är en spannmålsgård och till
tävlingsfältets höga pH och man framhåller sin gödsling vecka 10 och ett
sansat växtskydd som viktiga åtgärder.
400 kilo Yara Mila Höst i sådd ger
mycket P, K och en månad efter sådd
tillfördes NS 21-24 och senare Nitrabor
(Kalksalpeter + bor).

»Laget har genomfört en
balanserad odling med bra
tajming utan extrema inslag.«
– Vi ser ingen nackdel med mycket
svavel på hösten och en mild tillväxt
reglering med 0,2 Caryx + Folicur Xpert
skulle ge skydd mot svamp på hösten då
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vi inte tävlade på en jungfrulig odlingsplats för raps.
VECKA 10 HÄNGDE laget på låset till
vårsäsongen och lade 80 kilo kväve som
Yara Mila Raps. Ett fortsatt behov av
fosfor även på våren fanns i tankarna
och enligt Karl-Magnus Olsson, Yara,
är NPK-produktens innehåll av kalium
ett plus i gödsling på våren vid högt
pH. Gödslingen avslutades med 79 kilo
kväve som NS 24-6 sista veckan i mars
och med 61 kilo kväve som N 34 den 17
april för att förlänga kväveeffekten.
– 220 kilo kväve var en väl avvägd
gödsling för avkastningsnivån. Högt
pH motiverade tillförsel av mangan vid
flera tillfällen och två sprutningar första
veckan i maj mot bomullsmögel med
en blandning med låga doser bidrog till
att beståndet matade länge. Laget har

genomfört en balanserad odling med bra
tajming utan extrema inslag, summerar
tävlingsledaren Albin Gunnarson.
Det skilde bara ett kilo råfettsskörd
mellan Erfa Halland och tvåan SPZO,
som är Tjeckiens Svensk Raps. Man
tävlade med 40 grobara/m 2 av sorten
Temptation, med en odlingsintensitet
som låg närmare en svensk odling i
praktiken. Utom sprutningen med
bakteriepreparatet Hirundo. Gav den
en tillväxtstimulerande verkan eller inte
och hur stor i så fall? Produkten har gett
skördeökning i försök. Framför allt vid
högt pH som på Egonsborg. SPZOs
åtgärd är aktuell eftersom utvecklingen
av biologiska produkter med tillväxt
befrämjande effekt accelererar.
SOYL Sveriges niondeplats är också
anmärkningsvärd med tanke på deras
låga totalkvävegiva och att gödslingen

Fröskörd, kg/ha

Sorternas oljehalt i tävlingen

1 Erfa Halland

7 174

15 Team Surrmland

6 508

29 Östraps

5 957

2 SPZO Tjeckien

6 986

16 Lantmännen Team Syd

6 461

30 HIR Skåne Strategi

5 711

Sort
		

3 Corteva

6 905

17 Norotec Canola Boys

6 354

31 Lantmännen Team Väst

5 616

4 Henke Claesson

6 938

18 Driftledarkursen Vreta

6 185

32 Team Åland

5 421

INV1030

1

51,0

5 Gullviks

6 969

19 10-tonsklubben

6 406

33 Bayer Crop Science

5 552

DK Extremus

1

50,8

6 Team Finland

6 839

20 Frank Jessen

6 131

34 Framtidsodling HB

5 488

Temptation

1

50,6

7 Sörmlands Starka

6 748

21 Växtråd-Växtline

6 115

35 NIAB

5 298

DK Explicit

2

50,3

8 Svenska Foder

6 653

22 Team Egonsborg

6 216

36 K&M Team Poland

5 312

Artemis

2

49,8

9 SOYL Sverige

6 447

23 Gröna Klustret Nuntorp

6 133

37 Skovhöj

4 824

Ambassador

1

49,7

10 Tre Närkingar

6 377

24 100 år Södra Sverige

5 871

38 Gamle Eje Gods

4 439

DK Exsteel

1

49,7

11 Mattias Dahlstrand

6 592

25 BASF Sverige

5 648

39 NPZ

4 404

DK Expansion

4

49,6

12 Lantmännen Team Svea

6 589

26 Team Omya DK

5 941

40 Strandegårds Gods (Eko) 3 315

PT275

2

49,5

13 Syngenta Nordiic

6 539

27 SPMO Skåne

5 842

Violin

1

49,3

14 HIR Skåne Max

6 486

28 Sthlm-Uppsala styrelse

5 936

Smaragd

1

49,3

DK Exclaim

2

49,2

Atora/SY Florian

1

49,0

Atora

1

49,0

Dariot

3

49,0

SY Florian

6

48,8

Artemis, SY Exception, Dariot 1

48,8

Dariot+DK Exception

1

48,6

Hambre

1

48,5

KWS Hillico

1

48,5

DK Exception

4

47,8

Kicker

1

47,5

SY Florian/DK Exception

1

47,4

Nederbörd i Rapsmästaren 2016 och 2020

mm
120
Nederbörds
fördelningen i
tävlingen 2016 och
2020. Den torra
perioden efter vecka
10 i årets tävling
blev en snackis. Det
regn som kom i mars
föll lägligt efter
åtgärderna som
vidtogs vecka 10.
Men det omöjlig
gjorde också åtgärder vecka 11 och när
det var körbart på
fältet igen var
ytjorden torr och det
kom inget regn alls
mellan den 16 mars
och den 30 april.

Krokstorp 2015–2016

Egonsborg 2019–2020

100
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Aug

Sep

avrundades med små mängder amino
syror i kombination med Urea. Till
sammans med Hirundo som tjeckerna
använde är det tävlingens två åtgärder
som faller utanför ramarna.
VINNARNA I ÅRETS tävling och 2016 har
några saker gemensamt: lågt plantantal,
balanserade insatser i gödsling och växt
skydd, bra tajming och engagemang.
2016 sa vinnaren Gunnar Henningsson
”jag tror att jag vann för att sorten DK
Exception inte svek denna säsong och
att tre av mina åtgärder gav det där lilla
extra i skörd”. Han syftade på gödsling
en med Unika K, kaliumnitrat på hösten
och ett par åtgärder på upploppet,
svampbehandlingen vecka 18 med Pro
pulse och sedan vecka 21 med Cantus
Gold i kombination med insektsmedlet
Biscaya. Båda svampbehandlingarna var

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Rapsmästaren
ODLING av höstraps med fria
åtgärder (max 12 st).
SKÖRDEN delades upp i 2 tidpunkter.
VINNARE: Den som tar den högsta
råfettsskörden.
GENOMFÖRS som parcellförsök med
4 upprepningar.
ANTAL DELTAGARE/LAG: 40 st.
ARRANGÖR: Södra Sveriges Frö &
oljeväxtodlare.
GENOMFÖRDES på Egonsborgs gård
utanför Trelleborg.
TÄVLINGSLEDNING: Albin Gunnarson. Domare: Anneli Kihlstrand,
båda SFO.

en inspiration från Tyskland och sort
valet var en inspiration från Danmark.
Jämför man spannet mellan högsta
och lägsta skörd i de två tävlingarna

Maj

Juni

Juli

Aug

Antal tävlande Oljehalt
med sorten
%

Oljehalten är främst en sortspecifik egenskap men påverkas även av kvävegödsling
och växtskydd. Högre N-giva tenderar att
sänka oljehalten. I tävlingen bedöms
gödslingens inverkan vara mindre än 0,2
procent. Femman Gullviks odlade Hambre.
Med sorten PT 275 som trean och fyran
odlade skulle Gullviks kommit trea i stället
för femma om deras åtgärder hade gett
samma skörd som med Hambre.

är det fascinerande lika. I årets tävling
hade vinnaren 7 174 kilo frö och lägsta
skörd var 4 404 (danske ekoodlaren fick
3 315). 2016 hade vinnaren 6 570 kilo
frö och lägsta skörd var 4 370 . Hade
insektstrycket varit lika lågt i tävlingen
2016 hade fröskörden på Krokstorps
gård kanske legat i nivå med årets
vinnarskörd på Egonsborg.
Om man jämför skördenivån i par
cellförsök och praktisk odling behöver
kanteffekten i parcellen beaktas. Avkast
ningen i parcellförsök ska reduceras med
15 procent för att vara jämförbar med
praktisk odling. Omräknat skulle det
innebära att vinnarskörden 2016 speglar
nivån 5,6 ton i praktiken och årets vin
nare skulle ha skördat 6,1 ton. Det är inte
försvinnande långt från 6,7 ton, som är
gällande Guinnessrekord satt 2015 av
engelsmannen Tim Lamyman.
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Bomullslappen i jord som man tror har en
högre biologisk aktivitet …

Mängden daggmask
är ett bra tecken på
jordhälsan men under
SM i nedbrytning
lärde sig Sofia Karlsson
upptäcka det osynliga
marklivets aktivitet.
TEXT & FOTO ANDERS FÄLLMAN

S

ommarens projekt SM i nedbrytning som arrangerades av
LRF och SLU blev en succé.
Intresset för jordhälsa är stort
och av cirka 400 deltagare, både
småskaliga och storskaliga odlare, tog
sig tolv till finalen. Sofia Karlsson var en
av dem. Hon och maken Magnus driver
Gunnarstorp, nära Grästorp mellan
Varaslätten och Vänern.
Engagemanget som regional LRF-
ordförande tar mer än hälften av
Sofias tid men hon engagerar sig i
driften. Gårdens 270 hektar åker brukas
sedan några år i driftsbolaget Bonde
compagniet och utöver det föder man
upp slaktgrisar i två stall med 1 300
platser. Produktionen är konventionell.
Växtodlingen görs rationellt med
stora maskiner i det gemensamma
driftsbolaget som sedan många år har en
inriktning mot minimerad bearbetning
i ett flexibelt upplägg. Det passade paret
Karlsson som hand i handske vid inträdet i gruppen eftersom de har bedrivit
reducerad jordbearbetning i 20 år.

Sofia Karlsson inspirerades av SM i nedbrytning.
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HELA TIDEN HAR man strävat efter
att vårda jorden och i takt med att
maskinerna har blivit större har gruppen
implementerat tekniker som ska avlasta
jorden. De stora maskinerna som tröska
och gödseltunna körs i fasta körspår

Gunnarstorp
ÄGARFORM:

Aktiebolag.

DRIFT OCH
INRIKTNING:

270 ha och 1 300
slaktgrisplatser.
Konventionell
driftsinriktning.
VÄXTODLINGEN

… och efter tre månader är bomullslappen
helt nedbruten.

Bomullslappen i jord som man tror har en
lägre biologisk aktivitet …

och numera görs även sådden med en
arbetsbredd på 12 meter. När det är
tjänligt och optimalt etableras grödan
med direktsådd i stubben.
Övergången till reducerad bearbet
ning gav ett skördetapp de första åren
innan skördarna återhämtade sig till
skördenivåerna man hade med plogbruk.
Magnus och Sofia ser det som ett posi
tivt tecken med tanke på den rationella
odlingen och tyngre maskiner. Dagg
maskarna är en bra indikator på hur
jorden mår eftersom det är lätt att räkna
dem när man gräver och om de ökar är
det ett tecken på att jorden är i bra hävd.
– Och vi har sett att maskarna har
blivit fler i våra åkrar. Däremot har vi
inte tänkt på markorganismerna som
inte syns för blotta ögat förrän i år då
vi ställde upp i aktiviteten SM i ned
brytning, erkänner Sofia Karlsson.

lingen intressant. Sofia följde de andras
aktiviteter och tog del av deras erfaren
heter och tack vare gruppen missade hon
inte att gräva upp tyglapparna när det
var dags efter tre månader. En lärdom
som kom fram var att alla troligen inte
hittade tillbaka till platsen där man hade
grävt ned tygbiten.
Hade Magnus och Sofia inte varit
extremt noga med att märka ut platserna
hade deras arbete förmodligen också
varit förgäves. För i båda åkrarna var
bara kanttråden i syntetmaterial kvar.
– Vi blev häpna att allt utom kant
tråden var borta … nedbrutet. Det
betyder att vi har osynliga medhjälpare i
jorden för detta kan inte daggmaskarna
ha åstadkommit, säger Sofia.

är integrerad i
driftsbolaget
Bondecompagniet.
INGEN anställd.

… och även här har bomullslappen brutits
ned helt.

Fick upp ögonen för de
osynliga jordarbetarna

ATT GRÄVA NED en lapp i trädgården
var inte intressant eftersom man ville
se om stallgödseln och grödvalen skulle
påverka hur fort bomullslapparna bryts
ned. Paret följde instruktionerna för
hur bomullslappar skulle grävas ned i
matjorden och Gunnarstorp valde en
åker som oftare har fått stallgödsel och
en med kargare jord.
Aktiviteten i tävlingens Facebook
grupp bidrog starkt till att göra täv

INTRESSET ÄR VÄCKT på Gunnarstorp
och om tävlingen upprepas kommer
man att delta igen. Då med flera tyglap
par som grävs ned samtidigt men sedan
tas upp vid olika tidpunkter.
– I år var hela lappen nedbruten efter
tre månader. Med fler lappar som tas
upp vid olika tider borde vi få en bättre
uppfattning om hur fort nedbrytning
en går och då blir metoden väldigt
intressant. Vi kan få en uppfattning
om årsmånens betydelse och hur olika
odlingsåtgärder påverkar marklivet,
säger Magnus Karlsson.

FÖR SOFIA KARLSSON bidrar projektet

SM i nedbrytning till kunskapslyftet
på gården och det blir en tillgång i
engagemanget i LRF.
– Att vi brukar våra jordar på ett
uthålligt sätt är centralt för svenskt
jordbruk och om vi dessutom hittar
nya sätt att förmedla detta till vår
omvärld på ett pedagogiskt sätt är det
väldigt bra. När jag visar vår gård för
besökare kan jag använda spaden och
visa på daggmaskarna men jag behöver
tygbitarna för att visa att vi har osynliga
medhjälpare som trivs i våra åkrar, säger
Sofia Karlsson.

Magnus och Sofia
Karlsson delar
intresset för markens
bördighet och har
hjälpts åt med
genomförandet.
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Luddlostan har kommit mest i ledet med direktsådd och växelvis odling av höstvete och vårkorn …

Direktsådd och mildare v
Generellt är gräsogräs ett farligt hot.
Men alla arter är inte lika potenta att
bli ett svårt ogräs. Luddlostan är ett
aktuellt exempel och ett långliggande
försök på Ultuna avslöjar grödvalets och
jordbearbetningens betydelse.
TEXT & FOTO ANDERS FÄLLMAN
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örsöket R2-4140 på Ultunas
fält Säby startades hösten 2006
och pågår. Syftet är att jäm
föra olika etableringsstrategier
under en längre tid. Plöjning,
grundplöjning, djup- och medeldjup
kultivering, grund bearbetning med
Carrier samt direktsådd jämförs i
två växtföljder. Dels en med växling
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mellan höstvete och vårkorn, dels en
växtföljd med höstvete vartannat år med
ärter, oljeväxter och korn mellan vete
grödorna.
Sakta har luddlosta ökat och fanns i år
i betydande omfattning i de direktsådda
leden, mest i växtföljden med korn
vartannat år. I leden som jordbearbetas
är förekomsten mycket mindre i båda
växtföljderna. En förklaring till ökad
förekomst i år kan vara en mild vinter.
JOHN LÖFKVIST tillträdde jobbet som
försöksledare på SLU 2017 och har
därmed inte egna intryck från försökets första tio år. Men han tycker att
man kan föra ett resonemang runt
skillnaderna. Han tror att en del av
skillnaden är kopplad till bekämpningseffekterna i de två växtföljderna. I år var
det mycket mer luddlosta i direktsådd i

ledet med dålig
växtföljd.
– Kemin i en
bra växtföljd
fungerar bättre
än i en växtföljd
som domineras
av höstvete/
korn. Den största
skillnaden tror
jag ändå är
John Löfkvist, fördirektsådden som söksledare på SLU.
etableringsmetod.
Att en smygande
ökning av luddlosta successivt har försvårat sådden med ojämn etablering som
följd, resonerar John Löfkvist.
FÖR DET ÄR INTE så att luddlostan har
konkurrerat ut höstvetet i år. Den har
tagit chansen där vetet var glesare, alltså

… och den har inte kommit lika mycket i ledet med direktsådd och ärter, oljeväxter och korn mellan vetegrödorna i växtföljden.

e vintrar gynnar luddlosta
samma fenomen som när luddlosta
kommer i äldre luckiga vallar. Trenden
i försöket är intressant. Det görs ingen
bearbetning alls följt av en sprutning
med glyfosat mellan tröskning och ny
sådd i direktsådda led. Enligt experterna
bör drösad luddlosta lämnas omyllad
eftersom ljus lockar den att gro och
sedan avdödas innan sådd av ny gröda.
Men fröet behöver kontakt med jorden
för att gro och stor mängd växtrester på
ytan hindrar den kontakten.
LUDDLOSTA HAR KORTLIVADE frön
och saknar förmåga att bygga upp en
fröbank i jorden. Därför är plöjning
och omväxling med vårsådda grödor en
effektiv kontrollåtgärd.
– Bilden hade antagligen varit en
annan om direktsådda led hade sprutats
med glyfosat innan sådd.

Luddlosta

Fröna går heller inte i groningsvila.
Till skillnad från sandlosta så stimulerar
dagsljus luddlostan att gro. Den uppträ
der ibland i slåttervallar. Luddlostans
tidiga axgång och blomning gör att den
troligen hunnit sätta frö innan vallen
skördats.
ARTEN ÄR INTE lika konkurrensstark
som sandlosta men gror under hela
vegetationsperioden. Framför allt i
höstsådda grödor men även i frövallar
och luckiga delar av slåttervall kan den
etablera sig.
Hittills har uppfattningen varit
att luddlosta inte verkar vara något
problem i vårspannmål eller vårgrödor
överhuvudtaget. Men det är ett för
hållande som kan komma att ändras
med varmare klimat och minimerad
bearbetning.

TIDIGA STADIER:

Luddlostans ax är runda och ludna.

De grågröna bladen är
2–8 mm breda. Hela
plantan är luden. Blad
öron saknas. Snärpet
är 1–2 mm långt, fint
tandat och även det
ludet.
FULLBILDAD: Otuvat,
eller något tuvat, gräs,
10–100 cm högt, med
ett till mitten blad
bärande strå. Småaxen
är 10–20 mm långa,
äggrunda och ludna.
De är placerade i en
relativt tät vippa, som
med sina oliklånga gre
nar endast är utbredd
under blomningen.
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Testade fem maskiner
– men valde en sjätte
Daniel Nylander fick se resultatet efter
fem olika såmaskiner i direktsådd
av andraårsvete på ett av sina fält
norr om Landskrona, men fastnade
för en sjätte när det var dags att köpa
sin första maskin för direktsådd.

O

TEXT & FOTO ANDERS FÄLLMAN

Daniel Nylander,
växtodlare norr
om Landskrona.

lika typer av såmaskiner
som är konstruerade för
direktsådd är en brokig
skara, utvecklade i olika
länder med skilda förutsätt
ningar och därför inte enkla att jäm
föra i parcellförsök med upprepningar.
I stället blir pionjärernas erfarenheter
av olika maskintyper vägledande bland
kollegerna nu när intresset ökar. För
den som bestämmer sig för att satsa på
direktsådd kan valet av maskin för sin
gårds förhållanden vara klurigt.
Växtodlaren Daniel Nylander har
odlat plogfritt i 15 år och vill gå över
till direktsådd. Därför arrangerade han
en storskalig test med några direkt
såmaskiner i sådd av andraårsvete med
höstraps som förförfrukt.
– Vi tog låg stubbhöjd och enda
åtgärd efter tröskningen av vetet och
sådden var en överfart med halmharv
45 grader jämfört med stubbriktningen.
Det är viktigt att inte stubben rycks loss,
tror Daniel Nylander.
Han lyckades samla modeller från
några fabrikat. Med i testen var
Mzuri, Weawing, SlyBoss, Väderstad
SeedHawk och gårdens Rapid, som av
många anses vara en duglig maskin
även i direktsådd. Mzuri är en striptillmaskin/kombi som bandsår och
bearbetar jorden mest. Weawing och
SlyBoss har skivbillar som lämnar
jorden så gott som orörd och SeedHawk
har raka billar för radsådd.
SÅDDEN GJORDES den 15 september

2019 med 150 kilo per hektar av höst
vetesorten Praktik. Varje maskin sådde
2 hektar och kombimaskinerna i testen
myllade 200 kilo per hektar Yara Mila
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Höst (NPK 8-10.5-20) på halva ytan.
Den totala vårkvävegivan på 205 kilo
fördelades på tre givor. Utöver det gjor
des en ogräsbekämpning med Broadway
på våren och två svampbehandlingar.
Först med SDHI-preparatet Elatus och
senare med triazolen Folicur Expert.
Det fanns synbara skillnader i
beståndsutveckling vid uppkomst och
senare på hösten. Alla bestånd övervint
rade bra och frågan var om skillnaderna
skulle visa sig i skörd. Från samtliga led
tröskades vete från ett hektar och vägdes
på en besiktigad våg.
Skörden efter maskinerna varierade
mellan 9,1 och 10,7 ton och ungefär lika
mycket om man kombisådde 200 kilo
per hektar Yara Mila Höst eller inte med
maskinen. Det är svårt att tolka resul
taten eftersom alla maskiner inte kunde
kombiså, och dessutom har myllningen
av NPK gett en skördeökning för en
maskin, ett tapp för en och ingen effekt
för en tredje.
– Jag är förvånad över att skillnaden
var så liten mellan maskinerna och att
NPK-givan vid sådd gav så skiftande

effekt. Jag antar att det är en maskin
effekt, inte av variationer i jorden, säger
Daniel Nylander.
RESULTATEN BEKRÄFTAR erfaren
heterna från praktiken. Det är svårt att
tolka resultat från jämförelser av olika
såmaskiner utan att ha resultat från flera
årsmåner och jordarter. När ingen av
maskinerna i testen visade sig vara över
lägsen vände Daniels intresse åter mot
en annan maskin avsedd för direktsådd.
– Jag tar fasta på positiva erfaren
heter av Claydon Hybrid, något mellan
SeedHawk och Mzuri. Det är en
enkel maskin med få rörliga delar och
bussningar. Maskinen går tungt men
förredskapet med striptillpinnar gynnar
infiltrationskapacitet och rotutveckling,
och bandsådd är ingen nackdel. Det
verkar vara en bra instegsmaskin i över
gången till direktsådd.
Daniel kom över en begagnad
Claydon Hybrid och har redan etablerat
sina första grödor med egen direkt
såmaskin: raps och vete i höst och till
våren blir det maltkorn.

Skörd höstvete
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Skörd kombisådd

SlyBoss

Mzuri

Weawing

Skörd utan kombi

I jämförelsen sådde maskinerna en fältdel vardera. Två av fem gjorde ingen kombisådd.
Från samtliga tröskades vete från ett hektar och vägdes på en besiktigad våg.

Nylanders jordbruk
LÄGE: Mellan Landskrona och
Helsingborg.
JORDARNA: Måttligt mullhaltig
moränlättlera dominerar.
ÅRSNEDERBÖRD: 750 mm 2019.
AREAL: 970 ha inkl skötselavtal.
GRÖDOR I ODLING: Höstraps,
betor, höstvete, vårvete, maltkorn.

I höst har Daniel sått sina första hektar med Claydon Hybrid, en begagnad buren sexmetersmaskin.

16 oktober 2019. En månad efter sådd. Bilden visar ytan som såtts med SeedHawk. Till vänster om pinnen har maskinen kombisått 200 kilo Yara Mila Höst och
till höger är ingen gödning kombimyllad. Gödningseffekten är tydlig.

5 april 2020. Samma plats och skillnaden är fortfarande mycket tydlig. Ytan till
vänster avkastade 10 558 kilo per hektar och ytan till höger avkastade 9 130 kilo.
Vid så synliga skillnader kan man förvänta sig en påtaglig skördeeffekt.
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| TEKNIK

Intelligent Large Square Baler Ride Control från John Deere.

Tempo WideLining från Väderstad. Det är inte
radrensaren på Tempo som gett guldmedalj utan
det är verktyg som ökar maskinens mångsidighet.

Sex innovationer vann g
Nu när större publika samlingar inte
kan genomföras får mässarrangörernas
nyhetsvärdering större betydelse.
Elmias jury delade ut sex guldoch tio silvermedaljer.
TEXT ANDERS FÄLLMAN

E

lmia Lantbruk ställde in men
bedömde innovationsvärdet som
många lantbruksmässor numera
gör. Bland de intressantaste
nyheterna som utställarna
planerade att visa har en sakkunnig
jury gjort ett urval och delat ut sex
guld- och tio silvermedaljer. Juryns
motiveringar finns på Elmias webbplats.
Här kommenterar vi guldmedaljerna
och återkommer i nästa nummer med
silvermedaljerna.
DELAVAL har fått ett antal medaljer
genom åren, deras mjölkorgan Evanza
vann 2018 silver på DLGs Eurotier som
är en av de viktigaste mässorna för tillverkare av inomgårdsteknik. Året mässa
skulle hållas i november men ställdes
in tills vidare. Däremot kommer några
innovationer att uppmärksammas med
medaljer i december.
Elmia ger Evanza guldmedalj med
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motiveringen att det är ett lättvikts
organ som mjölkar skonsamt och effektivt. Spengummina är konstruerade på
ett nytt sätt så att de enkelt kan skruvas
av och fyra kan bytas på mindre än en
minut. Dessutom håller kassetterna för
dubbelt så många mjölkningar jämfört
med dagens spengummin och behöver
därför inte bytas lika ofta.
Evanza från
DeLaval.

WEDHOLMS fick guld för sin energi
besparande lösning CO2 med koldioxid
som köldmedium. Det sänker energiförbrukningen för kylningen av mjölken
och skulle kylsystemet drabbas av
läckage frigörs inga gaser som är farliga
för närmiljön.
Det förekommer att flera tillverkare lanserar snarlika tekniklösningar
samtidigt och nyheter på Agritechnica
uppmärksammades på nytt av Elmias
jury nu när JOHN DEERE fick guldmedalj
för Intelligent Large Square Baler Ride
Control. Det är ett aktivt dämpningssystem som nyttjar traktorns steglösa
transmission så att transmissionen får en
sådan takt och tajming att den släcker
ut stötarna från presskolvens rörelser i
en stor press för fyrkantsbalar. Signaler
från sensorer på presskolvens vevstake
såväl som från traktorchassit matas
in i transmissionsdatorn som justerar
ut växlingsförhållandet. Systemet skonar
föraren. På Agritechnica visade CNH
(Case och New Holland) storbalspressar
med lösningar som ger samma stöt
dämpande funktion.
ATT VÄDERSTADS Tempo WideLining
belönades med medalj på Agritechnica
var logiskt med tanke på tyskarnas
omfattande odling av majs till biogasproduktion och spridning av rötrest med

Cobra 7710 från Elho.

n guld på årets Elmia
stora tunnor. Nu fick tekniken Elmias guld,
vilket är motiverat eftersom svensk majsodling
är betydande och för att Tempo har gett mycket jämna etableringar av höstraps.
WideLining bereder plats för körspår genom
att en bill flyttas 150 mm på maskinramen
från förarplats. Med ett knapptryck sker
ändringen automatiskt. Knappen är integrerad
i det iPad-baserade styrsystemet Väderstad
E-Control. Tekniken kommer först på burna
maskiner.

som ger direkttransmission i rak linje. Elmias
jury motiverade valet med att ”den kombinerar
känd och ny teknik på ett sätt som möjliggör
hög skördekapacitet i nordiska gräs- och klövergräsvallar. Smarta automatfunktioner ger
möjlighet till att avlasta föraren och förebygga
driftsstörningar samt att förbättra kontrollen
över maskinen”.

VÄDERSTADS burna harv NZ Mounted 500-

600, som fick guld, får kanske fler hjärtan
att bulta. Med en kraftigare ram och
6 meters arbetsbredd i stället för
5 som bredaste hittills kan
marknaden i Sverige bli
betydande. Men det
är i exportländerna
den stora potentialen finns. Dels för traditionen att föredra burna redskap, dels för de kuperade
förhållandena. Draganordningens länk
armssystem gör att harven självcentrerar
bakom traktorn i sidlut och är följsam i
höjdled.

ELHOS bogserade hack Cobra 7710 fyller ett
tomrum mellan stora självgångarhackar och
mindre hackar för skörd av vall och majs.
Starka egenskaper är pickup med strängluftningsteknik och tvärställd hacktrumma

24 nominerades
Produkt

Företag

Bacticam

Agricam AB

Freja

AgriOpt AB

BoPil Balrivare

BoPil A/S

New Holland T6.180

CNH Industrial

ControlMASTER

Dataväxt AB

Evanza

DeLaval

DiaryMilk M6850

GEA

Turbo i-Tiller

Kverneland Group

Multirate

Kverneland Group

Emily Sigma Evolution V-Cut Närlant Import AB

NZ Mounted
500–600 från
Väderstad.

Robocut RC56

Närlant Import AB

ELHO Cobra 7710

Oy El-Ho AB

Aquaclim vattenmadrass

Staldmaeglerne A/S

Magellan gummigolv

Staldmaeglerne A/S

Intelligent Large Square
Baler Ride Control

Svenska John Deere AB

John Deere 8RX

Svenska John Deere AB

Large combine
efficiency package

Svenska John Deere AB

NZ Mounted 500-600

Väderstad AB

E-Control Portal

Väderstad AB

Tempo WideLining

Väderstad AB

Min Gård

Växa Sverige

CO2 by Wedholms

Wedholms AB

GreenTec Scorpion

Ystamaskiner AB
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TEMA LEDARSKAP

Johan Ocklind framför ett av
naven i Vadsbo Mjölk,
serviceanläggningen som
hanterar spannmål, halm och
foderberedning. Maskiner rör
sig titt som tätt i området.

”Struktur och
tydlighet är
A och O”
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10 SIDOR SOM UTVECKLAR DIN CHEFSROLL

h
Johan Ocklind skiljer på ledarskap
och driftsledning i sin roll som VD för
Vadsbo Växtodling och Vadsbo Mjölk.
Han vill vara bra på båda sakerna.
TEXT & FOTO ANDERS FÄLLMAN
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TEMA LEDARSKAP

Mjölkningen i en
DeLaval-karusell
med 60 platser.
1 100 kor mjölkas tre
gånger per dygn.

em lantbrukare i trakterna av
Mariestad bildade 1999 drifts
bolaget Vadsbo Växtodling. Med
en sammanlagd areal på 750 hektar
och alla typer av jordar, mest styv lera.
Motivet var att sänka kostnaderna i
odlingen och gruppen gjorde en suc
cessiv övergång till ekologisk odling.
Hösten 2009 startades dotterbolaget
Vadsbo Mjölk i en ny anläggning för
1 000 kor. Grundtanken med eta
bleringen var att kunna introducera
vall i växtföljden. Den ekologiska
mjölkproduktionen med en stor andel
egenproducerat foder fungerade bra med
en snittavkastning på 9 200–9 500 kilo
ECM. Och växtodlingen fick en stigan
de avkastningstrend tack vare introduk
tionen av vall och biogödsel.
– Att starta en så stor mjölkproduk
tion från scratch var en stark prestation,
ledd av min företrädare Lars Svensson.
På ett sätt kan jag tycka det är märkligt
att inte Vadsbo Mjölk har fått efterföl
jare i slättbygderna. Det går att tjäna

pengar på mjölk och jordarna mår bra av
vall, säger Johan Ocklind, bolagens VD
sedan 2018.
JOHAN OCKLIND är ekonomagronom
med erfarenhet från affärsrådgivning i
LRF Konsult och VD-uppdrag i Data
Växt och Fodermix fram till 2018.
Han var färsk på sitt nya jobb när
marknaden för ekomjölk vek och Skåne
mejerier inte ville förnya leveransavtalet
när treårsperioden löpte ut. Förutsätt
ningarna ändrades drastiskt och Johan
kände stödet av en kompetent styrelse
runt beslutet att lägga om mjölken och
fullfölja femårsåtagandet i växtodlingen.
– Vi gör det bästa vi kan i en situation
där vi tills vidare producerar konventio
nell mjölk och ekologiska växtprodukter.
Det fungerar ganska bra trots allt.
Beslutet om att lägga om mjölkpro
duktionen strömmade ned i företaget
som en hel räcka konsekvenser. Förde
larna med att förädla sina egna grödor i
en egen animalieproduktion kunde inte

»Jag försöker se till att inte vara i vägen men ändå
engagerad och uppdaterad utan att ha koll på alla
detaljer. Det är deras jobb.«
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utnyttjas. I ett slag fanns det anledning
att köpa in 3 500 ton konventionell
spannmål och sälja hela grödan, cirka
6 000 ton ekospannmål.
Kalkylen för mjölken pekade på ett
behov av att öka mjölkmängden med 2
ton per ko, helst snabbt. Målet klarades
på 18 månader med en övergång från
två till tre mjölkningar och en förenk
lad foderstat med samma fullfoder
blandning genom hela laktationen. Det
fungerar eftersom kons konsumtions
förmåga är kopplad till den avtagande
laktationskurvan och behöver inte
justeras med foderreceptet.
– Vår förman Henrik Larsson och vår
rådgivare Teun Sleurink snappade upp
idén på en konferens i Danmark och
jag brukar sällan vara sen med att testa
nya idéer. Och den har funkat. Korna
mjölkar drygt 11 ton, vilket krävs för att
vi ska vara med i matchen, konstaterar
Johan Ocklind.
BERÄTTELSEN OM kommunikationen
med sin förman och rådgivaren som
ledde till beslutet om spårbytet i
utfodringen andas samma tankar som
Johan Ocklind har om sig själv som
verkställande chef med stort engage
mang i den dagliga driften. Han vill
vara en närvarande chef som ser, lyssnar
och deltar.

Moderbolaget
Vadsbo Växtodling
BILDADES 1999 av fem
delägare som tillsammans
brukade 750 hektar.
ÄGARE: Nu har bolaget
åtta delägare och en total
brukad areal på 2 650 ha.
DE BRUKAR alla typer av
jordar men styv lera
dominerar och lerhalten
är upp till 70 procent.
GRÖDOR: 800–900 ha vall
och 450 ha insådd. Utöver
det höstvete, havre, raps
och åkerböna.
PERSONAL: 10 heltids
tjänster + säsongs
anställda.
OMSÄTTNING:

I mjölkproduktionen görs uppföljningar varje vecka som noteras på Lean-tavlan. Där kan alla medarbetare i lagården ta del av
hur produktionen går. Exempelvis hur kostnaden för att ta fram ett kilo mjölk varierar över tid.

– Jag vill ha personal som tar ansvar
och jag behöver ge och även känna
av hur stort ansvar en medarbetare är
mogen att ta. Medarbetare växer med
ansvar och de som utvecklas trivs.
Han kommenterar begreppet manage
ment som förlorat en del av sin tydlighet
för att det används slentrianmässigt.
För Johan betyder driftsledning både
nyckeltal för att trimma arbetet mot
satta mål som man har enats om och
det som brukar benämnas ”management
by walking”. Johans sätt att agera när
varande chef tar sig också ett uttryck i
mjölkproduktionen och ett annat sätt i
växtodlingen.
Mjölkproduktionen handlar om
rutiner och bra foderkvalitet, året om.
– Henrik Larsson och Camilla Ekvall
har varit förmän i stort sett från start
och leder arbetet och kompletterar
varandra. Jag försöker se till att inte vara
i vägen men ändå engagerad och upp
daterad utan att ha koll på alla detaljer.
Det är deras jobb.
VÄXTODLINGEN HAR en annan typ av

40 miljoner kronor
externt, 100 miljoner
inklusive dotterbolagen
Vadsbo Mjölk och Biogas.
RESULTAT: Företaget
ska prestera ett bättre
arrende än vad
marknaden erbjuder …
och det gör man.

Dotterbolaget
Vadsbo Mjölk

Ett nytt kalvstall med egentillverkad inredning med mobila mellanväggar
uppfyller nya Arla KO-konceptet att kalvar ska gå tillsammans efter sju dagar.

utmaningar, med en ekomarknad som
för närvarande sviktar. Johan sköter köp
och försäljning av spannmål och är del
aktig i övergripande beslut runt grödval,
Nu byggs en byggnad med fullutrustat personalutrymme, verkstad, maskinhall, spolhall och en del som kan tjänstgöra som buffert för våt spannmål
i vilken ordning grödorna ska tröskas
och när gräset ska skördas.
» under skörd.

BILDADES 2008 och
produktionen startade i
oktober 2009.
PRODUKTION: Först eko, i
dag konventionell mjölkproduktion sedan 2018.
OMSÄTTNING: 60 miljoner
kronor.
AVKASTNING: 1 340 årskor, avkastar i snitt 11 300
kg ECM (36–39 ton per
dygn).
MJÖLKAS i karusell med
60 platser, 3 mjölkningar,
tar totalt 16 timmar per
dygn.
KAPACITET: 230 kor/tim
i nuläget.
PERSONAL: Cirka 25
anställda, inkl några
deltider.

Vadsbo Biogas
ÄGARE: Vadsbo Växt
odling och Gasum är
hälftenägare.
PRODUKTION: Cirka
18 GWh.
PERSONAL: 3 st.
OMSÄTTER: 20 miljoner.
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TEMA LEDARSKAP

Logistiken är omfattande. Enbart gårdens trailerlastbil rullar 10 000
mil per år. Med en trailer för spannmål, en för grus och berg (bilden)
och en tunna för flytande biogödsel från biogasanläggningen.

20 000 ton grönmassa transporteras från fält med fyra transportekipage på 80 m3 vardera.
1 000 vändor per säsong och snittavståndet är 10 kilometer.

»Det är ju kanske inte alltid så att jag lever upp till mina egna
ledarskapsideal, vi har ju alla styrkor och svagheter. Men om jag är
medveten om några av dem har jag lättare att agera så som jag borde.
»

– Samspelet med förmannen Mick
Thorsen är roligt. Vi är samkörda
och vet ofta den andres åsikt innan vi
diskuterar beslut. Det blir roligt och vi
kompromissar.
Växtproduktion kräver rytm,
planering, framförhållning, tajming,
förmåga att ta snabba beslut och att
jobba metodiskt och med eftertanke.
Vall från 800 hektar ska i snitt fraktas
10 kilometer, genom byar och samhällen
och på krokiga och smala vägar.
– Vi vill skapa ett bra ensilage och bli
klara så fort som möjligt men om vi inte
visar hänsyn kommer vi att få bygden
emot oss, säger Johan Ocklind.
JOHAN VILL HÅLLA isär rollerna verk
ställande driftsledning och ledarskaps
rollen. Driftsledning är att planera,
beräkna, kalkylera, genomföra och följa
upp. För att genomföra det krävs ett
ledarskap som håller.
– Man kan driftsleda med ett uselt
ledarskap, jobbet kanske blir gjort men
ingen trivs med det. Har du personalen
kvar nästa säsong då? Vill de ta ansvar,
lösa problem själva? resonerar Johan och
hävdar att struktur och tydlighet är A
och O i ett ledarskap.
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”Att räcka till och vara så tillgänglig som jag
vill är det svåraste i mitt jobb men väldigt
viktigt”, erkänner Johan Ocklind och
greppar sin gårdscykel och ilar i väg till
gänget som bygger den nya maskinhallen.

Ett bra ledarskap ställer andra krav
eftersom det innefattar allt från för
mågan att få gehör för ett spårbyte till
att få en personalstyrka på mellan 35
och 45 individer att jobba mot gemen
samma mål.

HAN HAR INSETT att det kräver en
självinsikt om hur man fungerar som
människa och ledare. Hur jag påverkar
min omgivning och hur omgivningen
uppfattar mig. Hur andra människor
fungerar och vad som är viktigt för dem.
– Det är ju kanske inte alltid så att jag
lever upp till mina egna ledarskapsideal,
jag har förväntningar på mig själv, men
vi har ju alla våra styrkor och svagheter.
Om jag är medveten om några av dem
har jag lättare att hantera och agera som
jag borde. Man tränar och man lär sig.
Den förmågan är extremt viktig för
den som ska leda verksamheter mot
strategiska mål. I ledarrollen ingår att
olja maskineriet med en bra och tydlig
personalpolitik men även att hantera
konflikter, helst relativt tidigt.
Det roligastei Johans jobb är att se
medarbetare som är glada och stolta över
sina prestationer; ett bygge, bra tillväxt
på kalvar, bra semineringsstatistik,
genomfört vårbruk, effektiv gödsel
utläggning och mycket mer.
– Med medarbetare som tar ansvar
och löser sina uppgifter självständigt så
kan vi lägga mer fokus på förbättring
och utveckling som gör oss bättre och vi
tjänar mer pengar.

UTBILDA DIG INOM

JORD& SKOG
VID VRETA UTBILDNINGSCENTRUM
LANTBRUK DRIFTLEDNING YRKESHÖGSKOLAN (YH)

DIN UTVECKLINGSMÖJLIGHET TILL EGET FÖRETAGANDE ELLER STIMULERANDE LEDARJOBB! 200 YH-POÄNG

SKOGSPLANERARE YRKESHÖGSKOLAN (YH)

40 VECKOR DISTANS, 200 YH-POÄNG

GRUNDKURS LANTBRUK & SKOGSBRUK
40 VECKOR DISTANS

NATURBRUKSPROGRAMMET

HÖGSKOLEPROFIL: NATURVETENSKAP - SAMHÄLLSVETENSKAP - EKONOMI

LANTBRUK, MASKINMEKANIKER, DJUR, HÄST, MASKIN, SKOG, NIU RIDSPORT, JAKT
FORDONSPROGRAMMET TRANSPORT GYMNASIESÄRSKOLAN PROGRAM SKOG, MARK OCH DJUR

ÖTidigare
PPET
HUS!
annonserade

datum har ändrats pga Corona.
Se vår hemsida för mer info.

mer info: 013-227910

WWW.NBG.NU

BESÖK VÅR
DIGITALA
GYMNASIEMÄSSA!
Följ oss på:

Öppna mobilkameran
och följ länken!

TEMA LEDARSKAP

Framtidens utmaning ä
Att förutspå vilket ledarskap som
passar bäst för att möta morgondagens
utmaningar kan tyckas vara svårt. Men
Per Hansson, verksamhetsledare för SLU
Kompetenscentrum företagsledning, har
en ovanligt klar bild av framtidens ledare.
– Framtidens ledare behöver arbeta
med lantbrukets paradoxer, säger han.
TEXT ANAHITA ARAI

Å

ena sidan är lantbruket en
näring under press på många
sätt; det är en sektor med hög
andel av myndighetsregler
och kontroller. Vissa delar av
lantbruket utmålas som klimatbovar,
vi ska inte dricka mjölk eller äta kött
även om det är jordbruket som bidrar
till öppna landskap och biodiversitet.
Å andra sidan målas en helt annan bild
av svenskt lantbruk upp på TV på bästa
sändningstid:
– Säsong efter säsong sänds underhållningsprogrammet Bonde söker
fru med idylliska miljöer medan TV-
kockarna står vid spisen och hyllar
svenskproducerade råvaror, säger Per
Hansson.
Det finns även en paradox i hur
konsumenterna delar in lantbruks
företag i goda eller mindre goda utifrån
företagsstorlek. Den småskaliga produktionen och hantverksmässiga tillverkningen av mat och dryck uppfattas som
genuin och något att eftersträva.
– För konsumenterna är dessa
företagare, ofta eldsjälar, hjältar. Men
vad kommer jag som småskalig grönsaksproducent att tjäna i timmen? Vad
kommer jag att få i föräldrapenning eller
i pension? undrar Per Hansson. Om en
småskalig odlare får en mycket låg timpeng och minimal pension, är det då ett
hållbart företag?
DETTA ÄR EN av de paradoxer som framtidens ledare behöver ha en strategi för
att hantera.
– Förändringstakten är hög. Det ser
vi när vi tittar på policydokument som
Green Deal, Farm to fork och 2030
Biodiversity Strategy. Framtidens ledare
behöver vara förändringsbenägna och ha
ett öppet sinne, säger Per Hanson.
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Samhällets färdplan för att sätta stopp
för klimatförändringarna och samtidigt
få fart på ekonomin efter finanskris och
covid-19-pandemin ger företag både
begränsningar och möjligheter.
Lantbruket har fått en större
roll i samhället och fokus är i dag
mycket högre på vår nationella själv
försörjningsförmåga. Det är lantbrukarna som har resurser att se till att
befolkningen överlever i händelse av en
krissituation, medan samhället ska ge
förutsättningar så att livsmedelsproduktionen fungerar. Torkan 2018
och covid-19-pandemin har gett
många företag en tankeställare om hur sårbara de är.
Här har framtidens
ledare en viktig roll
för att företagen
ska klara även
kommande
kriser. När
torkan var
svår och
skogsbränderna

rasade i Australien fanns det lantbrukare
som grävde upp ensilage som legat i
jorden i decennier för att utfodra djuren.
– Det kommer att behövas kreativt
tänkande och att arbeta med risk
spridning på ett helt annat sätt i fram
tiden, säger Per Hansson.
BILDEN AV LANTBRUKARE

som gräver upp
foder är

g är att navigera rätt
stark och illustrerar hur framtidens le
dare behöver förändra sitt sätt att tänka.
Ett bra ledarskap tar vara på möjligheter
och skapar också nya möjligheter.
– Det finns också anledning att
se sig omkring i världen. I Tyskland
och Österrike har till exempel affärs
modeller med maskinringar som
bygger på samverkan, sna
rare än storleks

rationalisering, växt kraftigt. Lant
bruksföretag hyr maskiner av varandra
men hyr även ut både maskiner och
arbetskraft till andra sektorer.
Det gäller att inte låta tanken
begränsa utvecklingen.
– Det finns många olika sätt att ta sig
vidare som enskild företagare och till
sammans som en grupp av företag, säger
Per Hansson.
DET ÄR INTE SJÄLVKLART att det räcker
för morgondagens ledare att välja lågt
pris som en strategi. Bulkförsäljning
kommer alltid att vara känslig för
svängningar på världsmark
naden.
– Framtidens ledare
måste möta mark
naden och hitta
affärsmodeller
kring lokal
försäljning
i större
utsträck
ning.
Före

Fler
områden
att hålla
koll på
EKONOMI
STYRNING blir

Framtidens ledare behöver arbeta med lant
brukets paradoxer. Det menar Per Hansson,
som är verksamhetsledare för SLU Kompe
tenscentrum företagsledning.

tagens produktion behöver anpassas
efter kundbehoven, säger Per Hansson.
I framtiden kommer vi att bygga in
mervärde i produkterna och vara kvar i
värdekedjan så länge som möjligt för att
på så sätt få ut ett högre pris. Men att
lyckas med det är långt ifrån självklart.
– Att bygga egna varumärken är
otroligt mycket större och dyrare än
man tror, säger Per Hansson som ändå
tror att fler lantbruksföretag, även de
större, kommer att ändra sitt arbetssätt
och sälja till slutkunden i framtiden Om
det sedan är i en fysisk butik eller via en
e-handel är svårt att säga i dag.
EN AV DE GRÖNA näringarnas stora

ILLUSTRATION ISTOCK

framtidsutmaningar är att säkra
kompetensförsörjningen. Framtidens
ledare behöver skapa förutsättningar
för att bygga attraktiva arbetsplatser
där medarbetare vill stanna. Den
naturliga följdfrågan är: Hur attraherar
vi morgondagens ledare när bilden av
lantbruket är så komplex och fylld med
så många paradoxer?
– Det är inte lätt som ung blivande
ledare att navigera i denna värld. De
möts av en splittrad bild av branschen
som de ska jobba och verka i. Vad ger
det för signaler? Det här är ett stort
bekymmer som man måste lära sig
hantera, säger Per Hansson.

ett allt viktigare
område. Det
räcker inte att
vända sig inåt,
framtidens
ledare behöver
blicka utåt.
När vikten
av omvärlds
analyser ökar
behöver ledare
vässa sin för
måga att tolka
det de ser och
använda slut
satserna i sitt
strategiarbete.
SAMVERKAN

och samarbete
mellan lant
bruksföretag
kommer att
öka och kräver
speciella
ledarskaps
kunskaper.
SJÄLVLEDAR
SKAP. För att

bygga hållbara
företag behöver
företagsledarna
börja med sig
själva. Vad vill
jag uppnå på
kort och lång
sikt? Vad har jag
för drivkrafter?
Vi pratar mer
och mer om
självledarskap,
en ledare som
kan leda sig
själv är bättre
på att leda
andra.

TEMA LEDARSKAP

”Rådgivningskursen
var pricken över i”
Strategiska rådgivare ska hjälpa lantbruks
företag att bli lönsamma. Den första
kullen rådgivare har precis tagit examen.
TEXT ANAHITA ARAI

D

e hållbarhetskrav som ställs
i dag gör att våra lantbruks
företag måste lyfta sig en nivå.
Det säger Amanda Andersson,
projektledare vid SLU
Kompetenscenter företagsledning, KCF.
I begreppet hållbarhet ingår både
ökad lönsamhet och konkurrenskraft.
För att nå dit har KCF och Råd Nu
identifierat att lantbruksföretagar
na behöver rådgivning men mycket
av den rådgivning som ges i dag är
produktionsfokuserad.
– Produktionsrådgivning är så klart
viktigt men för att lyfta företagen
behövs även kunskap inom till exempel
strategier, ledarskap och marknads
utveckling, säger Amanda Andersson.

»Högre lönsamhetskrav på lantbruksföretagarna ställer också
högre krav på rådgivarna.«
NÄR FÖRETAGARNAS BEHOV ändras
behöver rådgivarna vässa sina kunskaper
i strategisk företagsledning. Det är en av
anledningarna till att KCF och Råd Nu
i våras startade pilotkursen Strategisk
rådgivning. Det är en fortbildningskurs
för etablerade rådgivare som vill stödja
lantbruksföretagare i företagsledning
på resan mot ökad hållbarhet och stärkt
konkurrenskraft.
– Rådgivarna behöver vara med på
tåget och ha rätt kompetens för att
stötta företagarna. Högre lönsamhets
krav på lantbruksföretagarna ställer
också högre krav på rådgivarna, säger
Amanda Andersson.
Marknad, ekonomi, ledarskap,
produktion och strategi är de fem
pelarna som fortbildningskursen är
uppbyggd kring. Många gånger blir
strategisk företagsledning både vitt och
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Amanda Andersson, projektledare SLU
Kompetenscenter.
FOTO MARIANNE PERSSON

Johan Sjöblom, rådgivare Lönsamt lantbruk.
FOTO ÅSA SJÖBLOM

brett. Det kan vara svårt att veta var en
översyn av ett företag ska börja med.
Men pelarna är mer än ett pedagogiskt
grepp.
– De ringar in de kunskapsområden vi
berör inom ämnet företagsledning, säger
Amanda Andersson.

svenskt lantbruk.
– Jag vill gärna jobba mer långsiktigt
med mina kunder och den här kursen
är verkligen pricken över i. Jag arbetar
redan nu tack vare kursen med att
förnya mitt koncept och mina råd
givningstjänster. Jag bygger min före
tagsanalysrådgivning på de fem pelarna,
säger Johan Sjöblom, som i sitt eget
lantbruk som han driver med sin fru har
gjort en lång utvecklingsresa.
Tillsammans har de byggt upp en
gård och ett lantbruk med sparris, grön
saksodling och höns på endast 4 hektar.
Omsättningen per ytenhet är förhållan
devis hög.

EN SOM HAR tagit till sig de fem pelarna
och omsatt dem i praktiken är råd
givaren Johan Sjöblom som i tio år har
arbetat i det egna bolaget Lönsamt
Lantbruk i skånska Jonstorp.
– Jag hjälper mina kunder med
administrativ rådgivning, det blir
mestadels stödansökningar, säger Johan
Sjöblom.
Som företagsnamnet antyder brinner
han för att öka lönsamheten inom

Strategisk rådgivning
FORTBILDNINGSKURSEN riktar
sig till etablerade rådgivare och
ges av KCF och Råd Nu. Kursen
skulle ges i internatsform med tre
kursträffar à tre dagar under juni
till november. På grund av covid-19
blev det inga fysiska träffar utan
bara digital undervisning.
I ÅR GAVS en pilotkurs som
finansierades via Landsbygdsprogrammet. KCF och Rå Nu ser nu
över hur de ska kunna ge liknande
utbildningar framöver.

OFTA VET INTE företag vilken del av
företaget som är närande och vilken som
är tärande. Då är det svårt att få grepp
om det och förbättra lönsamheten.
– Jag vill hjälpa kunderna att lätta på
skygglapparna. Många känner inte till
sina ekonomiska nyckeltal, säger Johan
Sjöblom, som är lantmästare och har en
kandidatexamen i ekonomi.
Amanda Andersson menar att Johan
Sjöbloms exempel visar att SLU hittat
rätt med kursen och innehållet:
– Det är ett tydligt kvitto på att
kursen skapar effekt ute i verkligheten
och inte är något som stannar i teorin.
Kursen ger de ringar på vattnet som vi
hade hoppats på.

Gårdsförsäljning av alkohol utreds
GÅRDSFÖRSÄLJNING. Regeringen
ska nu utreda möjligheten till
gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Det blir tredje
gången på elva år.
Den senaste utredningen var
klar 2010. Den lösning som då
föreslogs för att undvika att
diskriminera andra EU-producenter låg långt ifrån vad den
borgerliga regeringen tänkt sig
varför man inte gick vidare med
förslagen.
Till ATL säger Centerpartiets
riksdagsledamot Sofia Nilsson,
som drivit frågan om gårdsförsäljning länge, att det är svårt
att säga om en ny utredning
kan komma fram till något nytt.
– Men vi vill verkligen ge detta
en chans, att utreda frågan
en gång till. Vi ser att det hänt
otroligt mycket i Sverige.
Beskedet om utredningen välkomnas också av LRFs VD Anna
Karin Hatt:

”Det är hög tid att Sverige
ger en ärlig chans till produkt
utveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Att tillåta
gårdsförsäljning av vin och öl
skulle gynna producenterna
och hela Sverige.”
Det har skett en stor utveckling av småskalig tillverkning
av alkoholhaltiga drycker
under senare år när det gäller
vingårdar, destillerier och
mikrobryggerier och med
lokalproducerade råvaror som
grund.
Före pandemin beräknades
branschen omsätta 5 miljarder
kronor och sysselsätta 5 500
personer.
Utredningen är ett resultat av
januariavtalet mellan regeringen
och samarbetspartierna. Utredningen ska vara klar senast den
7 december 2021.

Bevattnings-system med de bästa
fördelarna

0431-222 50
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Ingår i företagsgruppen Trädgårdsteknik AB
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| ARTIKELSERIE MELLANGRÖDOR / DEL 5
Scandinavian Seed bygger kunskap om mellangrödor med
hjälp av egna provodlingar med enskilda arter och blandningar
med många arter. Kunskapen tankas in i en digital katalog.

Han ska få kunskapen
att blomma upp
TEXT & FOTO ANDERS FÄLLMAN

S

candinavian Seed jobbar inte
bara med spannmål och vallarter
utan även med nya protein
grödor och arter som lämpar
sig som mellangröda. Det görs i
tester med etablering på våren eller efter
skörd av huvudgrödan. Fakta om olika
arter finns både i en digital frökatalog på
webbplatsen och i en tryckt katalog.
– Dagens kunskapsnivå då det gäller
mellangrödor är färskvara och det finns
anledning att uppdatera odlingsråden
kontinuerligt, säger Oskar Gustafsson,
som är produktchef på Scandinavian
Seed.
En del av hans jobb är att utveckla
affären för mellangrödor. Han menar att
det vore önskvärt att fler arter uppför
ökades i Sverige. Det skulle ge kontroll
över odlingen och en bra frökvalitet i en
säker produktion.
– Men det blir dyrt att hantera små
volymer. Det måste vara en intressant
affär, både för odlaren och fröprodu
centen.
DET FINNS EN ambition att ersätta arter

som importeras med arter som kan odlas
i Sverige, och man har börjat med frö
odling av honungsört, oljerättika och
blålusern. Oskar Gustafsson berättar
att det finns bra arter som kan ersätta
importerade. Till exempel är en röd
klöver ungefär lika snabb som en
doftklöver och en fodervicker kostar
mycket mindre än en luddvicker och
kan produceras i Sverige. Man kommer
långt med en klöver- eller rajgräs
blandning.
Scandinavian Seeds tankar om
mellangrödor i framtiden kan samman
fattas med förenkling och kostnads
effektivisering och att utifrån resultaten
i tester och försök välja väg framåt.
– Är det ”spetsade” vallblandningar
med stor del svenskproducerat frö med
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en del mer traditionella mellangröde
arter som vi eventuellt kan producera
själva? Eller är det blandningar med
många arter där merparten är arter som
normalt inte odlas i Sverige?
ETT AV SINA vägledande arbeten gör
firman som demoodlingar till Slätte
Ekodag. Från i år görs en större satsning
under fem år med fem artblandningar
med olika karaktär som etableras på
våren i växande huvudgröda. I allt från
småfröiga arter med lugn utveckling
till arter med ett aggressivare växtsätt
noteras hur mellangrödan och huvud
grödan konkurrerar med varandra.
De fem blandningarna Lugn, Inten
siv, Markvård, Viltvård och Insektsvård
är designade med olika karaktär.
Blandningarna Lugn och Intensiv är
tänkta att fungera vid insådd i vårsäd
respektive höstsäd. I blandningen
Markvård kombineras arter med djupa
pålrötter och arter med ett stort rot
system bestående av framför allt primär
rötter.
Insektsvård och Viltvård är tänkta
för odling i stråk eller längs fältkanter.
Viltvård innehåller många arter och
stora skillnader i fröstorlek. Ledet ska
illustrera svårigheten med att göra en
jämn etablering om arter med olika
fröstorlek är i en blandning.
– Det är svårt att klara, framför allt
att ställa utsädesmängden. Det vetti
gaste är att särhålla stor- och småfröiga
arter i hantering och sådd med utsädes
behållare respektive frösålåda.
VARJE SÄSONG GÖRS mätningar av bio
massan före och efter skörd hos huvud
grödan plus mullhalt i varje led. Efter
fem säsonger ska resultaten summeras
för de fem blandningarna.
– Jämförelser av blandningar insådda
på våren i en växtföljd tror vi ger mat

nyttiga resultat för ekoodlare. Vi
behöver skapa bättre underlag om vilka
arter och blandningar som fungerar bra,
och skillnader i utvecklingshastighet i
olika grödor är en viktig faktor, säger
Oskar Gustafsson.
En viktig egenskap hos en mellan
gröda i ekoodling är förmågan att
tillföra kväve med kvävefixerande arter
eftersom godkända konstgödselmedel
kan vara en stor kostnadspost beroende
på odlingsupplägget. Därför hade
Slätte gård under 2020 ett eget led med
Biofer 8-5-3 myllad på 2 respektive
7 centimeters djup där man ska studera
myllningsdjupets inverkan på mellan
grödans utveckling.
Målet under de kommande fem åren
är att tillföra gödsel baserat på två
kvävenivåer. En gödsling enligt gårdens
normala kvävegiva och en där kvävet
halveras, för att testa hur kvävemängden
påverkar tillväxt och konkurrens mellan
huvudgröda och mellangröda.
EN INTRESSANT FRÅGA är om mellan
grödor uppförökar jordbundna sjuk
domar. Scandinavian Seed vill testa om
uppfattningen stämmer att blandningar
med många arter skapar en mångfald i
marken som förhindrar eller begränsar
uppförökningen av dessa. Blandningen
Markvård i femårsstudien innehåller
tio arter inklusive den populära arten
oljerättika. Man vill se om oljerättika
fem år i rad ger en ökad förekomst av
klumprotsjuka. Oljerättika i renbestånd
anses vara en av de effektivaste arterna
om man vill uppnå effekt på mark
strukturen.
– Om blandningar med många arter
förhindrar uppförökning av jordbundna
skadegörare är det positivt. Nackdelen
med mångartsblandningar med impor
terade specialarter är att det blir dyra
blandningar.

5 mellangrödeblandningar
i femårstest
LUGN: 2 kg vitklöver,
2 kg subklöver,
2 kg blodklöver,
2 kg lusern och
2 kg timotej.
INTENSIV: 2 kg
rödklöver, 3 kg doft
klöver, 3 kg honungs
ört och 2 kg timotej.
MARKVÅRD: 1,5 kg
bovete, 0,5 kg blod
klöver, 0,5 kg doft
klöver, 1,5 kg vårråg
vete, 1,5 kg solros,
1,5 kg honungsört,
1,5 kg oljerättika och
1,5 kg fodervicker.
INSEKTSVÅRD:

0,5 kg blandade
blommor, 4 kg solros,
1 kg lusern, 1,5 kg
lupin, 5 kg blod
klöver, 1 kg cikoria,
0,5 kg oljerättika och
1 kg honungsört.
VILTVÅRD: 1 kg
lusern, 1 kg ängs
svingel, 1 kg timotej,
1 kg engelskt rajgräs,
1 kg rödklöver,
0,5 kg vitklöver,
1 kg rödsvingel,
1 kg honungsört,
0,5 kg cikoria, 0,5 kg
blodklöver, 0,5 kg
doftklöver och 1 kg
bovete.
Oskar Gustafsson, Scandinavian Seed, jobbar med mellangrödor. Bland annat den vackert blommande arten blodklöver.

8 juli. Blandningen Intensiv mellan höstveteraderna.

Blandningen Intensiv, sex veckor efter skörd av höstvetet.

FOTO OSKAR GUSTAFSSON
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PROFILEN | KARL-PETTER BERGVALL
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Hans värmländska dialekt charmade TV-tittarna i Bonde söker fru.
2007 och 2008 dansade han in i svenska folkets hjärtan i Let´s Dance.
I dag är det familjen och livet som grisbonde i Säffle som går först
men i mellandagarna blir en come-back i TV-rutan.
TEXT LENA KARLSSON FOTO JOACHIM LAGERCRANTZ

Grisbonden
dansade in

i våra hjärtan
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PROFILEN | KARL-PETTER BERGVALL
Det var några år sedan sist men nu blir det come-back
i TV-rutan för Karl-Petter Bergvall när TV4 sänder ett
jubileumsprogram om Bonde söker fru.

i är på väg till Ramstad gård på Värmlandnäs i trakter kända både för sin fina jordbruksbygd och för att
ha fostrat mer än en rallyförare. Det var här som rallyprofiler som Lars-Erik Thorp testade sina gränser på de
stundtals krokiga grusvägarna.
Här väcktes också Karl-Petter Bergvalls intresse för
rally men för den stora massan är han mer känd från
TV-program som bland annat Bonde söker fru och Let´s Dance.
Hans värmländska dialekt charmade TV-tittarna 2007 i det
populära bondeprogrammet. I Let´s Dance dansade han sig
ända till semifinal men röstades ut mot Mat-Tina och Tony
Richardsson.
I dag är han heltidsbonde med ekogrisar och ägnar tiden åt
gården och familjen. Och är nöjd med det.
– Det var en otroligt rolig tid med TV-produktionerna men
det är också ett annat läge i livet nu.
Det består i hög grad av familjen med Jonna Larsson, som
han träffade under Let´s Dance-tiden, och de två barnen.
– Det är en stor omställning att få barn, man funderar på
vad man gjorde med all tid innan. Samtidigt har jag aldrig
tyckt livet varit roligare än nu, säger Karl-Petter Bergvall.

»Vi kanske inte har mycket pengar
i näven men vi har ett stort värde i
våra fastigheter och mycket frihet
att styra vårt liv.«
KARL-PETTER BERGVALL ÄR tredje generationen på Ramstad
gård, som köptes av hans morfar. Då stod gården öde.
– Det var ett riktigt rivningsexemplar och helt nedgånget
när morfar, som fram till dess arrenderade Krokstad söder om
Säffle, tog över den.
Morfadern renoverade och satsade på slaktsvin och växt
odling på gårdens cirka 100 hektar åker. 1980 togs gården
över av Karl-Petters föräldrar Åke och Cecilia Bergvall. 1990
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började de bygga ut för egen smågrisproduktion.
– Mina föräldrar har alltid månat om god djuromsorg
oavsett om det varit konventionell produktion eller eko. Det
gjorde det också enklare när vi gick över till Krav. Vi hade
redan byggnader som var lätta att ställa om, i princip behövde
vi bara gjuta plattor så att grisarna också kunde gå ut.
Omställningen till ekologisk produktion gjordes 2009–2011.
Den var delvis ett resultat av de PR-grejer Karl-Petter gjorde
tillsammans med dåvarande LRF Konsult.
– Då lärde jag känna några bra rådgivare som hjälpte oss att
se över verksamheten och vi räknade på att det var lönsamt att
gå över till ekogrisar. Det är viktigt att ha lönsamhet i allt och
veta att man kan tjäna pengar på sikt.
NÅGRA ÅR SENARE var det dags för nästa generationsväxling.
Någon tvekan om att ta över gården fanns inte.
– Det har alltid funnits där. Att jag skulle ta över. Men jag
har aldrig känt mig tvingad utan det har varit mitt eget val.
Det har heller aldrig fallit honom in att klaga över bondelivet:
– Vi kanske inte har mycket pengar i näven men vi har ett
stort värde i våra fastigheter och mycket frihet att styra vårt liv.
Och om det går dåligt duger det inte att klaga, då måste man
göra något i företaget. Det tror jag vi yngre är bättre på, vi är
nog mer kreativa, medan de äldre kör på som de alltid gjort.
Han tror på vikten av att ha mer än ett ben att stå på i verksamheten. För hans del är skogen en viktig del både i jobbet
och som fritidsintresse. Med 450 hektar skog finns också alltid
något att göra.
– Jag älskar att köra skogsmaskin, jag sätter mig i skogsmaskinen så snart jag får tid och gallrar bland annat all skog
själv. Men jag går också mycket i skogen, ser hur den växer och
utvecklas. Eller kollar var jag ska bygga en ny skogsväg. Det
blir en del sådana också. Det är lite skillnad mot när jag var
liten, då ville jag bara köra traktor …
Den integrerade Kravgrisproduktionen med 80 suggor generar runt 1 800 Pigghamgrisar om året. Grisarna står för 85–90
procent av omsättningen. Det är en lagom nivå och så mycket
som gården kan ta fram i dag med det byggnadsbestånd som
finns. Att sträva efter att öka både grisproduktionen och arealen är inte helt givet:
– Visst vill vi växa, det är nog ofrånkomligt att även vi
»

Karl-Petter Bergvall
ÅLDER: 37.

FAMILJ: Sambon Jonna, polis,
två barn, 2 och 6 år.
BOR: Ramstad gård, Säffle.
YRKE: Lantbrukare.
FRITID: Familjen, jakt, vallning.
AKTUELL: En av de tidigare
deltagarna i Bonde söker fru
när TV4 sänder ett jubileumsprogram i mellandagarna.

»
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PROFILEN | KARL-PETTER BERGVALL

I dag bor Karl-Petter Bergvall och sambon
Jonna Larsson på Ramstad gård medan
föräldrarna flyttat till en av flyglarna på
Sjönnebol. Fåren och vallningen är stora
intressen hos sambon men hundarna
hänger gärna med Karl-Petter
i hans vardag.

FEM SNABBA
Hur mycket dansar du numera?

– Det blir med mina barn ibland,
annars blir det inte så ofta.

Vilket uppdrag ångrar du att du
tog i TV?

– Jag har inte sagt nej till något och
heller inte ångrat något. Allt var bara
kul!
Hur ser en ledig dag ut?

– Djuren får alltid sitt först. Sedan en
lång frukost med familjen innan vi
gör något utomhus och grillar korv.
Vilket traktormärke föredrar du?

– Jag får väl säga Fendt-traktorn. En
724:a. Det är den vi har på gården nu.
Den är trivsam, lättkörd och tyst. Den
krånglar inte mycket heller, peppar,
peppar.
Kan det bli dags att ta upp rallykarriären igen?

– Den gick ju rätt bra och visst har
jag saknat det och kan känna att
suget kommer tillbaka lite. Men nu
har jag två barn och jag minns också
hur mycket jobb det var. Men någon
gång kanske.
50 LANTMANNEN NR 12 | 2020

Även när man är på språng eller sitter i
skogsmaskinen kan man hålla koll på hur
det går i grisproduktionen.

Här finns utvecklingspotential. Herrgården Sjönnebol förvärvades 2014 och
har skapat ett ben till att stå på i verksamheten även om pandemin tillfälligt
bromsat upp.

» behöver bli lite större men inte till typ 500 hektar. Men det

är klart, ramlar vi över någon ny möjlighet kanske vi slår till.
Och där vi har utrymme att växa lite till är i fårhuset.
FÖR UTÖVER GRISARNA finns en besättning dorper med ett
80-tal tackor på gården Sjönnebol. Fåren och vallningen är
sambon Jonnas stora intresse och när Sjönnebol på 1 500
hektar bjöds ut till försäljning köpte paret husen samt 125
hektar, av vilka 75 hektar åker.
– Med en titt i backspegeln kanske vi borde ha köpt hela
fastigheten, det är sällan det blir bra mark till salu i de här
trakterna, men det var ett annat läge då.
Köpet innebar ett nytt ben att stå på. Inte för att fåren är
en stor kassako men de fyller en viktig del i att utveckla
växtodlingen och att se helheten i all produktion. Med fåren
och behovet av foder till dem kom mer vall in naturligt i växtföljden.
För byggnaderna på Sjönnebol är målet att alla ska
användas. Ett par är bostäder, det gamla häststallet byggdes
om till inomhushall för träning av hundar och i det gamla
kostallet huserar fåren. Målet med den gamla huvudbyggnaden med sitt senare tillbyggda säteritak var till en början
att hyra ut för bröllop och andra festligheter. I år har dock
pandemin satt stopp för många bokningar.
– Men alla bröllop som skulle skett i år har flyttats fram till
2021. Det som överraskat och gått bra har varit att hyra ut via
Airbnb.
DET ÄR LÄTT ATT TRO att paret skulle ha använt sig av
Karl-Petters kändisskap för att dra fler gäster till Sjönnebol.
Men det har inte varit aktuellt, inte så här långt i alla fall.
Som person är Karl-Petter social och öppen och att stå i
rampljuset har inte varit något problem även om det var några
år sedan sist.
Och nu är det dags igen som aktuell i Bonde söker frus
jubileumsprogram som sänds mellan jul och nyår. Bonde söker
fru var det första TV-program han var med i men någon kärlek

”Jag sköter bara utfodringen, det
är Jonna som har stenkoll på
fåren”, säger Karl-Petter, men en
och annan insats som att färga
baggen blir det ändå.

blev det inte. Den kom i stället i början av Let´s Dance men
genom kontakten som Jonna tog via Facebook.
– Det var en otroligt rolig tid. Det var utvecklande att få
lära känna de andra deltagarna och höra deras livserfarenheter.
Alla lärde känna alla och värmländskan fungerade alltid som
en liten dörröppnare. Men dansare hade jag aldrig kunnat bli.
Det var ju träning varenda dag så jag blev ganska less på det.
Medielivet var också väldigt speciellt, intensivt och fullt
ös under tiden inspelningarna pågår, tyst och tomt när allt är
klart.
– Jag blev alldeles matt, det var en märklig upplevelse.

»Det var en otroligt rolig tid.x
Det var utvecklande att få lärax
känna de andra deltagarna ochx
höra deras livserfarenheter.«
NÅGRA RIKTIGT NEGATIVA erfarenheter från den tiden har han
inte med sig. Utom en gång:
– När jag kom till Centralstationen i Stockholm och fick se
löpsedlarna om att jag skulle ha utsatt grisar för vanvård var
enda gången det var riktigt, riktigt jobbigt. Men samtidigt
kunde jag stå upp för mig själv för jag visste att det inte var
sant det som skrevs.
Det blev också fler program som Kändisdjungeln och
Fångarna på fortet. Nu var det några år sedan sist men han
har inte stängt dörren helt för nya engagemang.
– Det beror lite på vad det är och ska jag göra det vill jag ha
betalt. Visst fick vi lite pröjs lite beroende på vad det var men
det var mest att man gjorde det som en kul grej.
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| FOKUSFRÅGAN
Det gäller att få alla bitar på plats när det
gäller säkerhet. Det måste finnas ett tänk
och en plan för att jobba förebyggande.
Och har man anställda så måste det
systematiska arbetsmiljöarbetet finnas. 


ILLUSTRATION ISTOCK

Jobba proaktivt med säkerheten

?A

lla gör vi misstag och klantar
oss ibland. I de flesta fall blir
det bara ett ”Oj, det var nära
ögat”. Men ibland resulterar det
i ett ”Aj!” med plåster, bandage
och kanske ett besök på akuten. Vad kan
man då göra för att minska risken för
att bli drabbad? Efter att i drygt tjugo
år jobbat med dessa frågor ger jag här
några tips:

finns det psykosociala faktorer bakom
olyckan. Trassel i relationer gör att man
går i andra tankar och inte är uppmärk
sam på vad man sysslar med. Alkohol
och droger förekommer i alla branscher,
lantbruket är inte något undantag.
Det har visat sig att på företag som
har en bra arbetsmiljö trivs man bättre,
man stannar längre, frånvaron är lägre
och det finns en ökad lojalitet med
ledningen och man jobbar gärna extra.
En bra arbetsmiljö gör det också lättare
att rekrytera anställda. Att man sedan
har bättre förutsättningar att klara
myndighetsk raven gör ju inte saken
sämre. Allt bidrar i förlängningen till
en bättre lönsamhet.

VANLIGA ORSAKER TILL olyckor är
stress och trötthet. Slarv med raster
och återhämtning gör att man med
vetet eller omedvetet tar fler risker än
annars. Dåligt underhållna maskiner,
skyddsanordningar som saknas och en
kombination av hemmablindhet och
okunskap är inte heller ovanligt. Ofta

VAD ÄR DÅ en bra arbetsmiljö? Frågar
man anställda så vill de att arbetsmiljön
och hur medarbetarna har det ska
prioriteras. Att det finns ordning och
reda och tydliga rutiner är viktigt
liksom att det inte fuskas med skydds
utrustning och säkerhetsanordningar.
Regelbundna personalmöten uppskattas.

Hur undviks farliga missar
på gården? Experten
Anders Danielson vet:
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Väger man in även de mer mjuka
frågorna så är det viktigt att alla
behandlas likvärdigt och rättvist. Att
det finns en nolltolerans mot mobbning
och trakasserier ska vara en självklarhet.
HUR FÅR MAN då en bra arbetsmiljö?
I grund och botten är det egna
engagemanget avgörande. Men det
måste också finnas ett tänk och en plan
för att jobba förebyggande. Man måste
ha som rutin att regelbundet se över
gården och maskinernas säkerhet och
framför allt se till att bristerna blir
åtgärdade och det som är trasigt
repareras eller byts ut. Har man
anställda så måste det systematiska
arbetsmiljöarbetet finnas. En kort kurs
eller ett rådgivningsbesök gör det lättare
att komma i gång. LRF och Gröna
arbetsgivare har tillsammans med
Prevent tagit fram en enkel webb
utbildning, ”Är du säker?”, som en
introduktion till arbetsmiljöfrågorna
och det systematiska arbetsmiljöarbetet
– testa gärna den.

Anders Danielson, ordförande
i föreningen
Säker arbetsmiljö Sverige.
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| FORSKNING

Lantbrukare är företagare och då behöver ofta
företagsledningen i lantbruket stärkas. Några forskare
från SLU har jobbat fram ett underlag till verktyg för
benchmark för att lantbrukaren ska kunna se hur hen
ligger till i jämförelse med andra liknande företag.
TEXT HANNA LAGER

Tydligt ledarskap
ger bättre företag

E

Ove Karlsson.

Jozefine Nybom.

PROJEKT
O-15-21-585

fter att ha haft ett kanadensiskt
projekt som förebild uppkom
idén på SLU Alnarp om att
forska fram ett verktyg där
lantbrukare ska kunna jämföra
sig med liknande företag. Verktyget ska
kunna användas av företagsrådgivare
för att orientera sig mer mot coachning
än mot rådgivning. Syftet är att stärka
företagsledningen, då ledningen ofta är
viktig för att företaget ska gå bättre.
Forskarna valde att titta på de före
tagsmodeller som redan fanns och för
sökte sedan applicera dem på lantbruk.
De valde att utgå från sex pelare:
marknad, produktion, organisation,
personal, ekonomi och strategi och
utvecklade tillsammans med Jordbruks
verket ett verktyg för självskattning.
– Lantbrukaren får fundera på vad
företagets strategi har för kompetens
profil, säger Ove Karlsson som var
huvudsökande till projektet. Hur bra
borde jag vara på olika områden? Vilket
kompetensområde måste jag utveckla
för att förstärka företaget?

DET ÄR VIKTIGT att ringa in vilken
strategi man har för företaget för att
se hur det kan utvecklas. Det är inte
säkert att kostnadsminimering alltid
är det mest lönsamma för ett företag.
Intäktsmaximering kan vara ännu mer
effektivt. Nästan alla andra företagare i
andra branscher arbetar med att höja sitt
pris på olika sätt. Vanligast gör man det
genom att vara så olik man kan gent
emot sina konkurrenter. För lantbrukare
brukar man säga att de är pristagare, de
måste acceptera det pris som förädlings
industrin bestämmer.
– Om du är unik med din produkt
kan du kanske sätta ditt eget pris, precis
som producenter av champagne och
Kalixlöjrom lyckats göra, säger Ove
Karlsson.
DET BEHÖVS ETT tydligt ledarskap i
lantbruksföretag. Ofta är det så att
om konkurrensen ökar så vill man
öka produktionen men det är inte
alltid det bästa. Ofta är en tydlig
marknadsorientering bättre. Det kan i

vissa företag vara bättre att förädla och
marknadsföra sig direkt mot konsumen
ter, som till exempel att sälja köttlådor
eller liknande. Många lantbrukare vill
bara vara producenter, mycket beroende
på att de inte har så mycket marknads
kunskap.
– Det är viktigt att ha en klar
strategi, säger Ove Karlsson. Före
tagarnas kompetensutveckling
bestäms av vilken strategi man har

Rådgivare: Vi behöver utbildning oc
SUSANNE BÅÅT-JACOBSSON , företagsrådgivare på Växa, svarar på tre frågor om
projektet:

1. Vad har forskningen om företagsledning haft för betydelse för lantbruksföretag?

Susanne BååtJacobsson.

– Jag skulle säga att den har betydelse
när den implementeras. Kommer man
fram till nya sätt att tänka eller resonera
så har det ju ingen effekt om inga
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lantbruksföretag är med. Vi rådgivare
behöver utbildning och vi behöver
uppdatera oss på det här området
och det är en begränsning då vi inte
har så stora resurser. Det är svårt att
sälja detta med företagsledning på
kommersiell basis och det behövs
mycket stöd om man ska starta nya
saker.
2. Vilka behov ser du främst hos

lantbruksföretagare när det gäller
företagsledning?

– Det är ganska olika. Olika lant
brukare har kommit olika långt i sin
egen utveckling, en del är mycket
kunniga, andra behöver mer utbildning
i grunden. Men även de som är duktiga
behöver med jämna mellanrum vistas i
en miljö där dessa frågor är uppe på
bordet. Det är lätt att man går på sin

Texterna på dessa sidor
är producerade av

Lantbruksföretagen måste ha en
klar strategi och rådgivarna
behöver inrikta sig på helheten
och bli mer av kundutvecklare.
FOTO ISTOCK

Integrerat växtskydd mot
jordloppor i vårraps
VÄXTODLING. Det finns inte längre något
effektivt kemisk växtskydd mot jordloppor
i vårraps. Ett forskarteam från SLU har
undersökt möjligheten att kunna
odla vårraps utan angrepp med
integrerat växtskydd. De kom fram
till att vid direktsådd vårraps minskade jordloppornas aktivitet och angreppen halverades.
Analyser visade att angrepp av jordloppor
i vårraps var vanligast i Stockholms, Uppsala och
Västmanlands län, däremot behövs mer forskning på
varför angreppen ser olika ut olika år. För att veta om
man ändå ska sätta in kemisk bekämpning har forskarna tagit fram ett tröskelvärde som anger att jordloppor
ska bekämpas när i genomsnitt 10 procent av bladytan
på groddplantorna har skadats av lopporna.
PROJEKT O-16-20-756

Säkrare statistik
i svensk sortprovning
VÄXTODLING. Fältförsök som visar vilka jordbruksgrödor som passar bäst lokalt har minskat sedan
1980-talet. Forskare på SLU har tittat på statistiska
metoder för att öka säkerheten i resultaten. De tittade
på olika statistiska modeller och kom fram till att den
som används i dag för vårkorn var allra sämst. I höstvete var den som används tredje sämst. Man bör alltså
ändra statistikmodeller. Forskarnas resultat visade
också att den modell som var bäst för vårkorn även
var bäst för höstvete. Planen är att de nya statistiska
modellerna ska börja användas i svensk sortprovning
från och med hösten 2021.
PROJEKT O-17-20-963

tänkt sig att lyckas med. Vill man vara
underleverantör får man bli bra på
produktionsprocessen och ledarskap.
FÖR ATT IMPLEMENTERA den här

forskningen krävs det att rådgivarna blir
mer inriktade på företagens helhet. De
behöver bli mer kundutvecklare än just
enbart rådgivare.
– I rådgivarled är det väldigt fokuserat
på produktion. Vi såg i resultatet att

företagens förmåga att leda och använda
resurserna påverkar resultatet mest,
säger doktoranden Jozefine Nybom som
också varit en del av projektet.
Ove Karlsson och Jozefine Nybom
tror att det behövs mer forskning på
området, ingen av dem är engagerade i
något sådant projekt i dag. De understryker båda hur viktigt det har varit att
få upp frågan om professionell företagsledning i lantbrukssammanhang.

g och uppdatera oss
gård med allt det vardagliga och helt går
upp i det. Man behöver plockas ut ur
sin miljö och få mer fokus på företagsledning. Det skulle kunna vara kurser
eller träffar.
3. Vilka behov av mer forskning
skulle du säga finns?

– Det finns så klart alltid behov av
mer forskning men jag upplever att det
finns mycket kunskap som inte är imple-

menterad fullt ut. Personligen skulle jag
hellre lägga fokus på hur forskningen
används än på att forska om nya saker.
Vi har mycket kvar att göra med den
kunskap som finns. Det vore viktigt att
få till ett system att jobba med benchmarking. Vi behöver få in signaler om
vilka områden som lantbrukare behöver
förbättra så att vi kan möta det med
utbildningar.

Harmonisera köttbesiktningen
för lägre kassation

KÖTT. Svensk slaktkycklingsproduktion är i allmänhet
bra med gott hälsoläge, hög produktionsstandard och
mycket låg antibiotikaanvändning. Men på en punkt
skiljer sig Sverige negativt från andra länder och det
är i frekvensen kassationer. I ett projekt på SLU har
ett forskarteam tittat på detta och undersökt hur
man kan komma till rätta med problemet. Slutsatsen
var att det finns ett behov av att
harmonisera köttbesiktningen
över hela landet. Ska resultatet
från köttbesiktningen kunna
användas av kycklingupp
födare är det viktigt att den
ser likadan ut oavsett var i landet
djuren har slaktats.
PROJEKT R-15-43-372

Rapporterna finns att läsa i sin helhet
i projektbanken på lantbruksforskning.se
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| NÄRBILDEN

Råttsvingel har blivit ett ökande ogräsproblem som
sprids i landet och nu inte bara uppträder i fröodling
av rödsvingel och ängsgröe. Ett problem är att olika
svinglar är svåra att skilja på, både ogräs och nyttoarter.

Inte längre bara ett
skånskt problem
TEXT ANDERS FÄLLMAN FOTO RICKARD ANDERSSON, JORDBRUKSVERKET

Bakgrund

NÄR LARMET GICK 2017 om invasiva

svingelarter i fröodlingar av främst
rödsvingel och ängsgröe rådde det
viss förvirring om huruvida det rörde
sig om ekorrsvingel eller råttsvingel.
Arterna är svåra att skilja åt och ekorr
svingel pekades ut när det i själva
verket i regel var råttsvingel (Vulpia
myuros).
Sedan dess är det klarlagt att
ekorrsvingel inte förekommer i lant
bruksgrödor. Det är råttsvingel som
ökar i omfattning, och dess frö är så
lika rödsvingelns att det är svårt att
rensa från. I år har fröpartier kasserats
efter ordinarie rensning sedan man
misslyckats med att rensa fram en ren
frövara.

Flera spridningsvägar

I SVERIGE HAR råttsvingel spridit sig
upp till Östergötland och finns även
i fältkanter och ostörda ytor som mark
vägar. I Danmark förekommer arten
även i höstsådda grödor där den kan
orsaka stora skördeförluster. Danmarks
problem har ökat kraftigt och sedan
några år ökar förekomsten i spannmål
och oljeväxter även i Sverige.

Gror på hösten

SOM FÖR ALLA gräsogräs avgör artens
populationsdynamik i vilket odlings
upplägg den gynnas eller missgynnas
och hur svår den är att komma till
rätta med. Råttsvingel är 30–60
centimeter hög och gror i huvudsak
på hösten. Arten gynnas av höst
sädesodling och reducerad jord
bearbetning. Den gynnas även i glesa
och luckiga bestånd och i körspår.
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Kortlivat frö

FRÖET ÄR KORTLIVAT i
marken, gror från ett
grunt djup och bildar
ingen fröbank som
renkavle gör. Såtill
vida ska råttsvingel
jämföras med
sandlosta, som
bäst bekämpas
med plöjning
och vårsådda
grödor. Att arten
missgynnas av vår
sådda grödor beror
främst på att den inte
gror i samma omfatt
ning på våren samt på
att den normalt inte utveck
lar frö i vårgrödorna. Olika
svingelarter är svåra att skilja på före
vippgång. I fröodling av rödsvingel
finns inga kemiska metoder som
skonar grödan. I stället gäller det att
etablera täta bestånd, och insådd i
vårsäd är ett motmedel för de sorter
av rödsvingel som det passar.

Komplicerad bekämpning

I HÖSTSÄD GER kemisk bekämpning
någorlunda gott resultat med en
kombination av en högre dos Boxer
och Diflanil/Legacy, om den görs som
senast vid grödans uppkomst eller
när ogräset har maximalt ett blad.
Vid stor förekomst behöver strategin
kompletteras med en uppföljning på
hösten med Atlantis OD och superol
ja, och inte ens det är en garanti för
tillräcklig effekt. Kemisk bekämpning
på våren ger inte tillräcklig effekt.
KÄLLA: JORDBRUKSVERKET OCH SFO

Några tips
VIPPAN är ensidig med tydliga borst.
KONTROLLERA grödan och handplocka.
UNDVIK jordbearbetning direkt efter skörd.
RENGÖR tröska och halmpress.

| JUBILEUM

130 ÅR
med lantbrukets trender

Jordbruket har genomgått en enorm utveckling sedan 1890,
genom två världskrig, ekonomiska kriser och inte minst
politiska vindkantringar. Teknikutvecklingen har varit
fantastisk och under hela denna tid har Lantmannen
känt av trenderna och skildrat nyheterna och
jordbrukarnas villkor.
Följ med på en spännande tidsresa!
FOTO: TT

TEXT TORD KARLSSON
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Följ med på
Lantmannens
tidsresa!

1890-tal

Smöret måste bli bättre

Vi har grävt i arkiven och hittat
godbitarna från varje årtionde.
130-åring på 141:a årgången
ÅRGÅNG 141 och 130-årsjubileum, hur gammal är egentligen tidningen?
SÅ HÄR HÄNGER DET IHOP: Lantmannen består av flera varumärken som

sugits upp under åren: Tidskrift för Landtmän, Svenskt Land, Traktorjournalen och Teknik i Jord & Skog.
TIDSKRIFT för Landtmän togs in 1917, Bonnierägda Svenskt Land på
1930-talet och Teknik i Jord & Skog (som tidigare hette Traktorjournalen)
1989.
TIDSKRIFT för Landtmän startades i Lund med ett provnummer 1879 och
på allvar 1880. Det förklarar årgången. Tidningen Landtmannen började
ges ut i Linköping 1890.

1920-tal

FÖRSTA NUMRET AV Landtmannen ges ut i Linköping den 4 januari 1890
av godsägaren Wilhelm Flach, Svensksund, Norrköping, som alternativ
till skånska Tidskrift för Landtmän. Första årets 52 nummer kostade 4:50
kronor.
Mjölkproduktion och export av djur och smör blir allt viktigare.
Mejerier startas på gårdarna, även
andelsmejerier. Stora problem med
kvalitet på smör och importerade
fodervaror och stora problem
med export när Tyskland stänger
gränserna på grund av mul- och
klövsjuka. Tuberkulos är ett gissel
och arbetarstrejker oroar lant
brukarna.

1930-tal

Regleringen tar fart
DECENNIETS BÖRJAN PRÄGLAS av depressionen. Priserna på spannmål halveras och smör och fläsk sjunker
ännu mer. Överskott av brödspannmål. Jordbrukets
kris löses av kohandeln mellan Socialdemokraterna och
Bondeförbundet. Regleringen av jordbrukspolitiken tar
fart, intresset för världsmarknaden minskar. Kooperationen växer. Den nya AIV-metoden som fick patent 1932
granskas, den ger ett bättre ensilage. Elektrifieringen sprider sig.
1935 går Landtmannen samman med Svenskt Land. Hösten 1939 kastar kriget sin skugga; traktorer, bilar och hästar mobiliseras.

Dålig lönsamhet ett hinder
1920-TALET BÖRJAR MED svag ekonomi, något som kommer att prägla
decenniet. Regeringen räddar Svenska Lantmännens bank som hotas av
konkurs. Mul- och klövsjuka härjar. Avelsföreningarna för rödbrokig
svensk boskap och ayrshire går samman.
Stark teknikutveckling pågår. Maskinmjölkning jämförs med handmjölkning. Är traktorplöjning mer lönsamt än hästplöjning? Svaret beror
på förutsättningarna. Sveriges första skördetröska på Axelvold 1928, klarade ett hektar per timme. Odlarna vill ha nya spannmålssorter. Intensiv
reklam för konstgödsel.
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1900-tal

1910-tal

Nya sorter och raser

Nödfoder under krigsåren
1913 PROVAS ETT antal olika motorplogar vid Karlslund i Närke. Stor
lantbruksutställning i Malmö och även på andra orter.
Första världskriget drabbar jordbruket, 1914 är även ett torrår. Brännvinsbränningsförbudet ökar intresset för att torka potatis till mjöl. Import
av foder stoppas, som nödfoder testas ljung, barrgröpe, vass, cellulosa,
asplöv och renlav.
1918 tar nybildade Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap över Landtmannen, Tidskrift för Landtmän
och även Annonsblad till Tidskrift för Landtmän.

UNDER SEKLETS FÖRSTA decennium fortsatte husdjuren att vara i fokus.
Ett större intresse visas för hästavel, såväl ädla hästar som nordsvensken
och ardennern. Även nötkreatursaveln och växtförädlingen utvecklas.
Viktiga lantbruksmöten sprider
kunskap.
Maskinprovningarna testar både
jordbearbetningsredskap och separatorer. 1904 beskrivs den engelska
petroleummotorn Ivel, som kan dra
vagnar.
Gödslingsförsök och sortförsök tar
allt större plats. Försök med ullproduktion från svensk myskoxe gjordes
utan framgång.

1940-tal

1950-tal

Traktorerna tar över
STATENS MÅL ATT rationalisera jordbruket börjar ge effekt men överskott
på spannmål bekymrar. Mekaniseringen går snabbt. Traktorförsäljningen
ökar varje år och antalet skördetröskor ökar. Men ska man köra traktorn
på diesel, fotogen eller bensin?
1952 görs lyckade försök med att bepudra raps med DDT från
helikopter. Det är gott om annonser för växtskyddsmedel. 1955 görs
försök med lösdriftsladugårdar i Lund och svinuppfödningen moderni
seras. Man oroar sig för vad kreaturslös drift ska göra med jordarna.

Gengas och hästen räddningen
GENGASDRIFT AV TRAKTORER testas och aggregaten subventioneras
av staten. Brist på importfoder, vass testas och produktionen av AIV-
ensilage uppmuntras. Även foder tas i beslag.
Var försiktig, ”spionen har ögon och öron på spänn”. 39 000 personer
erbjuder frivilligt arbete i jordbruket sommaren 1942.
I Svalöv forskas på om sibirisk maskros kan ge ett bra gummi.
1947 är ett mycket torrt år, missväxtbidrag utgick. Samma år presenteras Fergusontraktorn, ”traktorn gjorde på det hela taget ett gott intryck”.
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1960-tal

1970-tal

Bekämpningen ifrågasätts
DEBATTEN OM DE kemiska bekämpningsmedlen tar fart och mineralgödselkvävet ifrågasätts. Framtidsgården blir miljövänligare, tror man.
Nu förändras jordbearbetning och sådd. Plöjningsfri odling testas och
kombisåmaskinen blir allt vanligare. Vallkedjan moderniseras, ”Apburens
segertåg” lyder rubriken. Trots det, arbetsmiljö och ergonomi blir viktigare.
Politiskt är pressen på jordbruket i början mindre än på 1960-talet.
Gröna vågen och livsmedelssubventioner ger ett andrum, men spannmålsöverskottet är dyrt att exportera.

Fortfarande familjejordbruk
1962 PUBLICERAR LANTMANNEN sin första marknadsöversikt över
traktorer, sedan återkommer den varje år. Över huvud taget görs
många marknadsöversikter med allt från pressar till såmaskiner.
1967 års jordbrukspolitiska beslut har målsättningen att minska
självförsörjningen till 80 procent. Snabb minskning av antalet gårdar
och skogsplantering på åkermark. Specialisering och ”stordrift” som
i rubriken ”Öka från 8 till 68 kor i etapper”. Hela familjen arbetar på
gården. 1965 går Lantmannen över till tvåveckorsutgivning.

1990-tal

2000-tal

Odla ditt proteinfoder
INSPIRATIONEN KOMMER ALLTMER från innovativa gårdar, allt mindre
från tillämpad forskning. Intresset för ekoproduktion ökar, omläggning
sker på ekonomiska grunder, inte bara ideologiska.
Tidningen intresserar sig mer för teknik och företagande än politik.
Autostyrning av traktorer slår igenom. Biogas från gödsel och grödor är
hett på energiområdet. Redan nu uppmanas till kamp mot renkavlen.
Bekymmer med markpackning och stagnerande skördar oroar.
Mot slutet av decenniet lyfts klimatfrågan för första gången, eget proteinfoder en del av lösningen.

Avreglering och in i EU
ETT OMVÄLVANDE DECENNIUM som börjar med avregleringen och
Omställning-90 och övergår i EU-medlemskap 1995. Nu förbättras
lönsamheten efter svåra år. Politiken i fokus men även lönsamheten och
företagandet. Kooperationens kris diskuteras.
Maskinringar etableras och tekniskt är nyfikenheten stor på direktsåmaskiner och mjölkrobotar, och även på skördekartor och precisionsodling.
1993 blir Lantmannen månadstidning och börjar 1998 med odlingstävlingar. Slutet av årtiondet präglas först av byggboom i grisbranschen,
sedan griskris.
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1980-tal

2020-tal
Köttbonden Linda Svensson gillar att läsa om
praktiskt lantbruk men oroas över hur det
kommer att se ut för lantbruken i framtiden.

Nu ska skördarna höjas
INTENSIVODLING OCH 10-TONSKLUBBEN höjer ribban för spannmålsskördarna. Dragkamp mellan programmerad odling och behovsanpassat.
Mjölkproduktionen är i balans med efterfrågan och har gyllene år
i mitten av decenniet. Bygg billigt för svin, till exempel med de runda
LH-stallarna.
Volvo BM går i graven, nya Volvo BM Valmets första modeller presenteras på Elmia 1982. Datorer börjar göra nytta. Politiskt omvälvande, hur
ska man ta areal ur bruk?
1989 går Lantmannen samman med Teknik i Jord & Skog, tidigare
Traktorjournalen.

2010-tal

Nya grödor lockar
STORT INTRESSE FÖR vidareförädling
och gårdsförsäljning, griskris och
sedan mjölkkris slår hårt, precis som
torkan 2018. Nya grödor som quinoa,
sötpotatis, flerårigt vete
och nya slags bönor
uppmärksammas.
Jordbearbetningen
utvecklas med nya koncept och maskinkedjor,
conservation agriculture blir ett begrepp.
Nu byggs för
köttdjur eller högre
torkkapacitet. Solceller
på taket slår igenom.
Nu kommer prissäkring av spannmål på
bred front. Drönare,
digitalisering och intelligenta maskiner pekar
mot framtiden.

FOTO: PRIVAT

TEXT TOVE NILSSON

”Politikerna borde ta
vara på oss bönder”

L

inda Svensson läser gärna
Lantmannen och andra
lantbrukstidningar när livet
i övrigt tillåter. Med man
och två barn på 6 och 4 år,
jobb på LSS-boende och ekologisk
köttproduktion med 40 djur är det
inte alltid lätt att hinna med.
– Jag tycker det är roligt att läsa
ibland när man har tiden om vad
som händer i jordbruket, intervjuer
och så, säger Linda.
Hon är 32 år och har tagit över
lantbruket efter sin far som i sin
tur tog över efter Lindas farfar.
Precis som hon själv har tidigare
generationer haft ett arbete vid
sidan av jordbruket. Om det hade
gått ihop ekonomiskt hade hon
gärna haft lantbruket som heltidssysselsättning men som det ser ut
nu går det inte.
– Med stöden drivs gården men
sedan måste jag också kunna leva.
Då får jag jobba 85 procent för att
få ihop ekonomin.
I Lantmannen uppskattar hon
framför allt att läsa om praktiskt
lantbruk inom de flesta inriktningar
men det största intresset är att läsa
om det som berör djurhållning.
Något hon tror kommer att få
allt mer uppmärksamhet i lantbruksmedier är det svenska lantbrukets i vissa fall tynande tillvaro.
– Våra politiker borde ta vara på

jshshhshshs

oss bönder mer. Lantbruken försvinner mer och mer. Man är rädd
att det inte kommer att finnas bönder kvar, vad gör vi då? Det är ett
så pass tungt yrke att ta över och
så får man inte tillräckligt betalt.
Det kommer det nog att skrivas
om mycket mer, när det inte finns
mycket svenskt lantbruk kvar.
Linda Svensson funderar på
att börja sälja köttlådor direkt till
konsument för att se om det kan
öka lönsamheten. Förhoppningen
är också att kunna bygga en ny
ladugård för att arbetet ska kunna
skötas effektivare. Mer inspiration
inför bygget vill hon gärna se i
lantbrukspressen.
– Lite mer om byggnader och
hur folk har det i sina lösdrifter
och så hade varit intressant att läsa
om.

Linda Svensson
ÅLDER: 32 år.
FAMILJ: Man och två barn, 6 och

4 år.

YRKE: Arbetar 85 procent på
LSS-boende och driver köttdjurs
produktion med 40 djur.
GÅRDEN: Öxnäs Västergård
i Säve norr om Göteborg.
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Frågor:

Utslaget i valet i USA ses både positivt och negativt
utom i Ryssland där valet tros få marginell betydelse
och den inhemska marknaden betyder mer.

1. Vad har hänt sedan sist?
2. Hur är vädret?
3. Hur ser planerna ut för den närmaste tiden?
4. H
 ur tror du att ni påverkas av resultatet i valet

i USA?

Så påverkas världens b
USA, Oneida

KANADA, Ottawa

På kort sikt tror Andrew Bowman på bättre betalning för grödorna.

Avkastningen på majsen har varierat extremt hos Amanda O´Connell.

»Oroliga för demokraternas inställning«

»Avtalen med Trump har inte varit gynnsamma«

ANDREW BOWMAN

odlar majs och soja
bönor på 525 hektar
i Illinois.

1

Vi har avslutat
skörden, jord
bearbetat och spridit mineral
gödsel. Sojabönorna avkastade
bra medan majsskördarna är en
katastrof.

2

Det är väldigt torrt nu vilket
gör oss oroliga för skörden
2021. Alla torrår verkar starta
under vintern i vår region.

3

Vår ekologiska areal var
en katastrof i år. Under tre år
med omställningsareal, de två
senaste certifierad ekologisk,
har vi inte lyckats få odlingen
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att gå med vinst. Det är frustre
rande. Vi har vägrat att ständigt
bearbeta jorden som andra
ekologiska odlare gör eftersom
vi tycker att det är att jämföra
med kemisk bekämpning. Men
nu måste vi börja om på fältet
och plöja djupt för att vända
ner ogräsfrön.

4

Om Joe Biden vinner
tjänar jordbruket troligen på
det kortsiktigt. En svagare
dollar hjälper upp betalning
en för grödorna. Långsiktigt
däremot är vi oroliga för demo
kraternas hemska inställning
när det gäller fossila bränslen
och den nya gröna jordbruks
politiken kombinerat med en
hållning som är emot animalie
produktion i jordbruket.

AMANDA
O’CONNELL brukar

809 hektar växt
odling och driver
mjölkproduktion
med 120 kor.

1

Sojabönorna är tröskade och
gav 3,75 ton per hektar med
bra kvalitet. Vi har förlorat ett
skjul och 1 200 storbalar halm i
en brand och kompenserar nu
genom att bala soja- och majs
halm, vilket vi normalt inte gör.
Hälften av majsen är tröskad,
avkastningen varierar extremt,
5–15 ton per hektar beroende
på jorden, med måttlig kvalitet
och låg rymdvikt.

2

Vi har haft fint väder den
senaste tiden med temperatu

rer på runt 20 grader men just
nu har vi ett omslag med snö,
regn och blåst.

3

Vi hoppas kunna avsluta
skördearbetet och sätta i gång
med underhållet av maskiner
inför nästa säsong. Utöver det
ska vi förbereda oss för köpet
av en ny spannmålsvagn.

4

Det är definitivt en fråga
som rör sig i skallen, i stort sett
hela tiden. Deras val har upp
märksammats mer än våra val
i Kanada. Avtalen med Trump
har inte varit gynnsamma för
oss, med lägre pris på grödor
na, sämre handelsavtal och
handelshinder. Nu är vi försik
tigt optimistiska och nöjda med
valutgången.

SVERIGE

Milda Atlantvindar
har gjort att det uppmätts sommartemperaturer
i november. Varmast var
det i Gladhammar med
18,4 grader i början av
månaden.

Sevsk

Ottawa
Le Mans

Oneida
ARKTIS

Forskare gläds åt
upptäckten av att 3 000
valrossar tagit sin tillflykt
till stränder i sibiriska Arktis.
Valrossen betecknas som
”nästan hotad” när
havsisen krymper.

FILIPPINERNA

Supertyfonen Gonis
följdes av tyfonen Vamco
och båda har drabbat
Filippinerna i november med
många döda, stor förödelse
och stora översvämningar
av bland annat
jordbruksmark.

KÄLLA TT

KÄLLA SVT

Se mer om gårdarna
på våra sociala medier
Tidningen
Lantmannen

@tidningen
Lantmannen

s bönder av USA-valet
KÄLLA TT

FRANKRIKE, Le Mans

RYSSLAND, Sevsk

”Att så 19 rapsfrön per kvadratmeter ser ut att nästan ha blivit för mycket i år.”

En första överfart med tallriksredskap på ett fält som inte har odlats på några år.

»Hoppas på mer samarbete med världen«

»USA-valet har marginell betydelse«

THOMAS UZU,
kyckling- och
köttdjursuppfödare,
brukar 135 hektar
(höstvete, raps och
majs).

CHRISTIAN
KOWALCZYK,

1

Den första majsen är
skördad och gav 4,5 ton utan
bevattning och drygt 11 ton
med bevattning. Det är ytter
ligare ett bevis på hur viktigt
det är med bevattningen här.
Vi avslutade sådden av vete i
slutet av oktober och allt har
kommit upp och ser bra ut.

2

Det är en mild höst. Jag har
redan behövt spruta mot blad
löss i höstkornet och i vetet
som såddes först.

3

Jag måste avsluta ogräs
bekämpningen i höstsådden
och fortsätta bevaka skade
görare, främst bladlöss. Det
skulle inte förvåna mig om det
blir en sprutning till mot dem.
I fjol gjorde de stor skada och
kostade mig drygt 2 ton vete
per hektar.

4

Jag tror inte vi blir så
påverkade av USA-valet. Poli
tiken ”Amerika först” fanns
där före Trump och fortsätter
efter honom. Men vi kan ändå
hoppas på mer samarbete med
resten av världen med positiv
effekt på handeln. Krisen med
Kina är en av faktorerna som
har bidragit till lägre spann
målspriser de senaste åren.

brukar 6 000 hektar
växtodling och har
mjölkproduktion
med 500 kor.

1

Majsskörden var klar den 18
oktober och höstbruket den 25
oktober. Den svarta jorden ska
inte bearbetas senare än så.
Den är för fuktig. Vi har redan
gått igenom tröskan och andra
maskiner. Beställningar av delar
behöver göras i mycket god tid.

2

Hösten har varit mild. Nu
går vi mot minusgrader på
nätterna och runt nollan på
dagarna. Vårt höstvete kom upp
fint, växte 10 dagar längre än
en normalhöst och bestockade

sig bra. Halva höstvetearealen i
Ryssland grodde inte på grund
av torka. Nu har de fått 30 mm
och allt är på väg upp men ett
rejält skördetapp är oundvikligt.

3

Snart färdig med budgeten
för november till oktober. Och
beställer förnödenheter, helst
innan december. Annars löper
man risk att bli utan utsäde.

4

Putin hade föredragit
Trump men för jordbruket har
utfallet marginell betydelse.
Rysslands egen marknad knutet
till rubelns värdering betyder
mer. De nationella priserna på
spannmål har stigit och priset
på solros är mycket högt efter
en svag skörd. Myndigheterna
har infört exportstopp.
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nytt om namn
Kaffe-VD går till
köttbranschen
LARS APPELQVIST.
Har utsetts till ny
vice VD för HK
Scan Sverige. Han
kommer närmast
från uppdraget
som VD på Löfbergs.

Prisas för sin
omsorg om djuren
INGVAR EKESBO.
SLU-professorn
har belönats med
Marie-Claire Cronstedts pris. Ingvar
Ekesbo ses av
många inom lantbruket som djur
välfärdsforskningens nestor.

Martin
är årets
bonde

2020 visar upp en bredd som
imponerar och en nyfikenhet
som inspirerar. Detta gäller 360
grader: arbetet med växtskydd,
odlingsteknik, bördighet, bio
logisk mångfald, socialt enga
gemang, energiförsörjning
och ny teknik. Här bygger man
värden över tid och tar ansvar
för natur, djur och människa
– ett ansvar som sträcker sig
generationer bakåt i tiden och
förhoppningsvis lika många
generationer in i framtiden.”

TEXT ALINA ÖSTERSTRÖM

Å
tidigare.

PER-ARVID KARLSSON. Är Årets
djurskötare 2020
för sitt arbete med
kor och mjölk
produktion på Kullingsjö Lantbruk. Priset delas ut
av Tidningen Husdjur och Ladugårdsförmännens Riksförbund.

rets bonde är nu utsedd och
priset i kategorin spannmål gick
till Krokstorps gård som drivs
av Martin Krokstorp, välkänd
för Lantmannens läsare sedan

Hur känns det att ha fått utmärkelsen
Årets bonde?

– Vi är väldigt stolta och hedrade
över en så fin utmärkelse. Det är överväldigande. Man gör så gott man kan på
hemmaplan och så kommer en sådan här
utmärkelse. Det är en jättetrevlig bonus.
Hur kommer det sig att just ni fick
utmärkelsen?

Diplomerad ungdom

– Det bottnar egentligen i att jag är
den nionde generationen på gården och
att vi prioriterar långsiktig hållbarhet.
Vår målsättning är att förvalta jorden,
jordbruket och lantbruket så att det går
att driva ett hållbart lantbruk många
generationer till.

JOHAN KRISTIANSSON. Har fått Årets
Ungdomsdiplom
2020. Diplomet
delas ut av Tidningen Husdjur
samt Naturbrukets yrkesnämnd.

Vilken betydelse har den här
utmärkelsen för dig?

Viktiga insikter som
hjälper våra insekter
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”VINNAREN i Årets bonde

”En bredd som imponerar och en
nyfikenhet som inspirerar.” Så motiverar
juryn beslutet om att utse Krokstorps gård
och Martin Krokstorp till Årets bonde.

Belönad för
utmärkt djurskötsel

EBBA WERNER. Har
tilldelats utmärkelsen Årets Pollinatör av nätverket
Pollinera Sverige.
Juryn var enig om
att hennes arbete för att sprida
kunskap om blomrika vägkanter
är ett viktigt bidrag för att gynna
pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar.

Juryns motivering

det händer i
DECEMBER

bli ännu bättre på att visa hur mycket
bra som görs. Det är livsuppehållande
verksamhet vi håller på med och vi
behöver förmedla den viktiga funktion
som vi har.

– Det ger mer energi till att fortsätta
förvalta och förbättra gården. Syftet
med Årets bonde är att minska avståndet mellan producent och konsument
och att visa på hur mycket gott som
görs i branschen. Det hoppas jag också
att utmärkelsen leder till att öka och
förbättra. Vi i branschen borde också

– Vi arbetar med Conservation
agriculture som system. Det har vi gjort
i ungefär fyra år nu och vi räknar med
att det kommer att ta 5–10 år innan det
sätter sig fullt ut så vi kommer att
fortsätta jobba med att komma in i det

Sätt pris på stallgödseln

Nöt i fokus

2 DEC. Digital föreläsning om att beräkna

3 DEC. Nötköttsdagen på Alnarp via web

det ekonomiska värdet på stallgödseln.
Arr: Greppa näringen, Länsstyr Örebro.

Vad står på agendan för framtiden?

binarium. Arr: SLU, Partnerskap Alnarp,
LRF Skåne, Skånes Nötköttsproducenter.

ord på
vägen

Martin Krokstorp är nionde
generationen att bruka
Krokstorps gård och har nu
utsetts till Årets bonde
2020 i kategorin spannmål.
FOTO PRIVAT

ANDEMINS ANDRA VÅG

rullar in och jag befarar att den
kommer att vara större. Folk orkar inte
hålla avstånden som i våras. Händer
blir inte lika frasigt torra eftersom
användandet av handsprit har avtagit.
Bristande respekt för avstånd triggar mig
att överreagera och ta omvägar i affären
men jag har tappat disciplinen då det gäller
handhygienen. Den delen behöver jag
skärpa till.
Jag är lyckligt lottad. Att ha en fritidsbåt
passar som hand i handske i coronatider och
i jobbet avstår jag från bussen, tåget och
flyget. Bilen krävs hur
som helst för att ta sig
hela vägen till gården
eller fältet. Och hos
er lantbrukare finns
det gott om plats att
hålla avstånd.

»Många tappar
huvudet – och
respekten«

NÄR PANDEMIN BRÖT ut i våras befarade jag
att den skulle skapa problem i lantbruket,
särskilt i djurhållning som kräver kompe
tenta insatser alla dagar i veckan. Farhågan
kom på skam men riskbilden är kanske en
annan nu. Det har dröjt till nyligen innan
en lantbrukare konstaterade att ”du kan
inte komma nu, jag har fått besked om att
jag har covid och jag förstår inte var jag har
blivit smittad. Jag tycker att jag har varit
försiktig”.

långsiktiga systemet. Vi fortsätter att
förbättra och förvalta jorden så att den
ska bli ännu säkrare och tryggare fram
över. Jag tror och hoppas att nyfiken

heten kring att våga prova nytt och ta
ut svängarna växer och smittar av sig i
branschen.

Här är vinnarna i de olika kategorierna
MJÖLK: Wapnö gård.
SPANNMÅL: Krokstorps gård.
FISK & SKALDJUR: FiskarAnna.
EKO & INNOVATION: Bokeslundsgården.
FRUKT & GRÖNT: Lilla Bjers.
KÖTT: Ejmunds gård.

ÅRETS BONDE utvecklas och utses av
Bergkvist Publishing, Världsnaturfonden WWF, MSC, Krav, Pågen, Sydgrönt,
Skånemejerier, Svenskmärkning, Martin
& Servera, Malmö stad samt Event in
Skåne.

Bevattna spannmål

Förnya behörigheten

3 DEC. Webbinarium om att börja bevattna

11 DEC. Fortbildningskurs för användning

vall och spannmål, hur och till vilken
kostnad. Arr: Hushållningssällskapet.

TYVÄRR SITTER RESPEKT inte i ryggmärgen
utan i skallen och nu ser man att många
tappar huvudet och därmed respekten. Att
våra unga beter sig som om de vore odödliga
kan jag omfatta på ett förnuftsplan men inte
att medelålders agerar så även om försiktig
heten innebär uppoffringar.
Lantbruket är inte en isolerad företeelse
i samhället. Om disciplinen i samhället
som helhet tenderar att falna behöver
lantbruket höja garden. Alla lantbruk
borde göra någon form av riskanalys
för covid.

ANDERS FÄLLMAN

av växtskyddsmedel. Även 1/12, 3/12 och
8/12. Arr: Länsstyrelsen Halland.
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FRAMTIDENS MAT

Jakten på en svensk grön böna | Fler grödor ger mer surr
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| Nu avgörs framtiden för Cap

- Proffs på
spannmålshantering

Svenska Antti
Strängnäs 0152-180 20
www.svenska-antti.se

Regionkontor:
Syd 044-21 36 00
Väst 033- 15 03 36

Posttidning B
LRF Media
Box 78, 685 22 Torsby

KAMPANJ!

För en stenfri arbetsdag!
Med en stenplockare från Kivi-Pekka sparar du mycket tid samt motverkar slitage
och oförutsedda stillestånd i den övriga maskinkedjan. Maskinen finns i fyra modeller
– 4, 5, 6 och 7 m arbetsbredd.


Högst tipphöjd – 290 cm.





Delar som går mot marken eller är i kontakt
med sten är i Hardox®

Beprövad transmission via kilrep
– ger låg drifts- och under hållskostnad.



Snabb omställning mellan transport/fält direkt
från hytt.

Kraftigaste konstruktionen och utbytbara
slitdetaljer ger lång livslängd.



Klarar stenar upp till 500 mm med hydroflextrumma (350 mm som standard).



Stort utbud av tillbehör och hjulalternativ.




Stor stenbehållare med unik flerstegssållning.

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Hitta din närmaste återförsäljare på trejon.se.
Vi reserverar oss för ev. felskrivningar.

EXTRA METER!

51.000:TILL VÄRDE AV:

– SEX METERS MASKIN TILL PRISET AV FEM!

Beställ en Kivi-Pekka 6 meters stenplockare senast 8/1 2021 till priset av en 5 meters stenplockare.
Kontakta Trejon för beställning och mer information. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

0935-399 00

0935-399 00

info@trejon.se

info@trejon.se

Erbjudande!

