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Nu blir 
maskinerna 
dyrare 
/ Sid 10.

Dystra siffror –  
60 dödsolyckor i 
jordbruket på tio år
/ Sid 8 och 23.

Södramedlemmar 
vill ta del av 
rekordpriserna
/ Sid 14.

Entreprenören Leif Tillberg råkade ut för att aktivister från Extinction Rebellion dök upp när han körde sin skotare i skogen. 
Foto: Privat

ATL GRANSKAR. DEN NYA TIDENS AKTIVISM

Plötsligt stod 
aktivister framför 
hans maskin
/ Sid 4–6.

Tord Karlsson: Det är tio år sedan  
vi hade optimism på mjölkgårdarna. 
Det behöver vända nu. / Ledare Sid 38.

Höge� ektiva Traktorprocessorer,
Fällgripar & Skotarvagnar sedan 1987

TEL. 0479 220 59 • HYPRO.SE HYPRO 755 HB HYPRO 450 XL

Foto: Oskar Sjölander

Stort missnöje med
skörden efter torka 
och regnskurar
/ Sid 26–27.

Vete, SRW Chicago sept 2021 2 281,94 -3,96 %

Vete, Sverigeexport 2 329 1,63 %

Sojamjöl, Chicago sept 2021 3 369,5 2,19 %

Slaktgris Sverige 19,63 0,00 %

Ungtjur Sverige 46,06 0,00 %

Arla a conto 371 -2,73 %
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Det senaste året har skogen  
varit i fokus i debatten. Inte så 
konstigt då näringen har en 
viktig roll i den omställning 
som krävs för att klara de 
klimatmål som världens ledare 
enats om. Det är också en av de 
basnäringar som varit med och 
byggt upp svenskt välstånd, 
vilket entreprenören Leif  
Tillberg påminner om i inter-
vjun med honom på sidorna 
4–5 i detta nummer. 

Han är en av de skogsentre-
prenörer som hindrats från att 
utföra sitt arbete av aktivister. 

Vi har även pratat med en 
aktiv aktivist. Du kanske  
undrar varför? 

Vi på ATL tror att det är  
viktigt att låta alla sidor  
komma till tals, oavsett ämne. 
Då har man möjlighet att be-
svara varandras påståenden 
med faktagrundade argument.
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SaMasz vallmaskiner – från slåtter till färdig sträng Euromilk – hållbarhet och funktion långt över dina förväntningar

CARLI  AGRI  ÄR GENERALAGENT FÖR

Agro-Masz - perfekt jordbearbetning behöver inte vara dyr

REJÄLA MASKINER TILL RÄTT PRIS   |   VÄLFYLLT RESERVDELSLAGER   |   PERSONLIG SUPPORT

Följ oss 
på sociala 
medier

REJÄLA KVALITETSMASKINER TILL RÄTT PRIS!

Som lantbrukare måste man alltid hitta affären med bäst  
värde för den egna gården. För att kunna erbjuda detta har vi 
valt att inte använda oss av mellanhänder på Carli Agri. Det gör 
att vi kan hålla bättre priser med samma eller högre kvalitet  
än våra konkurrenter. Vårt sortiment är anpassat för svenska  
förhållanden – rejäla tåliga maskiner med gedigna komponenter  
och kvalitetsstål. Dessutom säljer vi huvudsakligen bara maskiner  
som vi själva testat i vårt jordbruk och gärna använder. 

När du bestämt dig levererar vi direkt hem till dig. Vi har ett eget  
reservdelslager och kan leverera nästa dag om det skulle knipa.  
Behöver du support har vi utbildad servicepersonal som kan hjälpa till. 
Det tycker vi låter som en bra affär.

Välkommen att bli en nöjd Carli Agri-kund!
 

VAD ÄR EN BRA MASKINAFFÄR?
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Det var Leif Tillberg själv som 
körde. Virket i norrbottniska 
Juoksuvaara i Pajala kommun var 
redan avverkat och skulle skotas 
ut för att läggas på hög. 

Leif har två maskiner som han 
och fyra anställda kör. Skördaren 
går i treskift, skotaren i tvåskift. 

Men natten till den 23 april blev 
inte ett arbetspass som andra. Kli
mataktivisterna i Extinction 
Rebellion och Skogsupproret 
beskriver det så här i sin press
release:

”Med det uttalade syftet att 
hämta virke som tidigare blivit 
avverkat på området försökte en 
skogsmaskin beställd av Sveaskog 
i går under lång tid ta sig igenom 
aktivisternas blockad i Juoksu
vaara. Försöket misslyckades då 
aktivisterna med sina kroppar 
hindrade maskinen och polis blev 
kallad till platsen.”

– Det var väldigt obehagligt. De 
kommer och hoppar på huven och 
kedjar fast sig i banden. Det drab
bar ju entreprenörerna. Det är vi 

som blir lidande, säger Leif Till
berg som satt i hytten.

Han betonar att han står upp för 
rätten att demonstrera och att fritt 
uttrycka sin åsikt. Men rätta plat
sen vore Sveaskogs huvudkontor 
där besluten fattas, inte framför 
hans maskin. 

Och han ifrågasätter aktivister
nas kunnande.

– De vet inte vad de pratar om. 
Vi avverkar inga naturskogar. Det 
här är produktionsskog som varit 
avverkad tidigare. 

”Ett u-land utan skogen”
Timret som låg på marken var värt 
över 1 miljon och skulle enligt 
aktivisterna läggas i naturskogen 
för att användas när samebyn 
byggde hagar och renvaktarstu
gor. 

– Vad skulle vi ha varit i det här 
landet om vi inte hade haft peng
arna från skogen? Vi hade varit ett 
uland. Och ny skog som växer 
binder ju koldioxid. 

Aktivisterna kedjade   fast sig i hans skotare

ATL  GRANSKAR. Den nya tidens aktivism

Att demonstrera utanför Sveaskogs huvud-
kontor är helt okej, tycker han. 

– Men att kedja fast sig i andras grejer? 
Jag blev så jävla förbannad så uj, uj, uj,  
säger entreprenören Leif Tillberg som 
plötsligt hade aktivisterna framför skota-
ren i skogen.

Instruktionen till förarna är 
enkel när det kommer människor i 
närheten av maskinerna. Stanna 
maskinen. Ring beställaren så får 
den ringa polisen om folk inte går 
därifrån. 

– Som mest var det 30 poliser 
här och helikoptern var här två 
gånger. Du vet 30 poliser i Norr
botten! Vad ska inte det ha kostat? 

Blev förbannad
ATL har pratat med andra maskin
förare i Norrbotten som arbetar åt 
Sveaskog och ofta har en timmes 
körning till och från avverknings
platsen. Då kan det vara en pröv
ning att hålla gott humör när 
någon hindrar ens arbete. 

– Visst blir man arg. Jag blev så 
jävla förbannad så uj, uj, uj. Så jag 
försökte hålla mig undan, säger 
Leif Tillberg.

Särskilt lång stubin har han inte, 
säger han.

– Här stiger man upp tidigt på 
morgonen och sedan ska man slåss 

Det var väldigt 
obehagligt.  
De kommer och 
hoppar på huven 
och kedjar fast 
sig i banden.  
Det drabbar ju 
entreprenörerna. 
Det är vi som 
blir lidande
Leif Tillberg. 

”Det är vi som blir lidande”, säger 
entreprenören Leif Tillberg som 
har en skördare och en skotare 
som körs på uppdrag av Sveaskog. 
Skördaren går i treskift. 
Foto: Privat
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euro/ton. Viktade snittpriser  vid leverans  
till anläggning. A-vete 13 procent protein, 
falltal 250.
Källa: Landwirtschafts- kammer Niedersachsen

POSTTIDNING A

Gården som ger
en andra chans
/ Sid 30–31.

Forskarvärlden  
kraftsamlar mot viruset
/ Sid 38–43.

Odlare fick fel frö 
– förlorar halva 
skörden
/ Sid 8.

Besvärligt potatisår för 
odlarna utan Reglone
/ Sid 14.

23 dräktiga herefordkor blev startskottet för 
Lien lantgård. Här anställs personer som står 
långt från arbetsmarknaden för att jobba på 
gården.

På andra sidan Östersjön lurar det fruktade 
afrikansk svinpest-viruset. Nu kraftsamlar 
forskarvärlden för att hitta ett vaccin.

Vete, SRW Chigaco sept 2021 2 281,94 -5,36 %

Vete, Sverigeexport 2 197 0,00 %

Sojamjöl Chicago sept 2021 3 297,2 -3,56 %

Slaktgris Sverige 19,63 0,00 %

Ungtjur Sverige 46,06 0,00 %

Arla a conto 371 -2,73 %

Höge� ektiva Traktorprocessorer,
Fällgripar & Skotarvagnar sedan 1987

TEL. 0479 220 59 • HYPRO.SE HYPRO 755 HB HYPRO 450 XL

Grantimmer, Finland

euro/m3fpb. Snittpris för leveransvirke, 
 senaste 4-veckorsperioden. 
Källa: Naturresursinstitutet Luke

DERAS MÅL: 
STOPPA SVENSK 
SKOGSNÄRING

ATL GRANSKAR. DEN NYA TIDENS AKTIVISM

Kvarnvete, tyskt odlarpris

Kartläggning: Aktivismen i skogen

ATL har kartlagt en aktivistgrupp som har utfört flera 
uppmärksammade aktioner mot svensk skogsnäring. Bland annat har 
de kedjat fast sig på maskiner och blockerat avverkningar. / Sid 4, 5, 6.

Andreas Karlsson och Karin Jonsson driver 
Lien lantgård.
Foto: Mari Nälsén

Foto: Privat
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Fem är friade för brott som de 
åtalats för som ett resultat av sin 
aktivism i XR. Åtalet gällde ”stö-
rande av förrättning” i samband 
med en protest för klimatet inför 
kommunfullmäktige i Malmö 
stad. 

18 dömda för aktivism
Arton aktivister är dömda för 
lindriga brott direkt kopplade till 
Extinction Rebellions aktioner. 
Vanligast är ”störande av förrätt-
ning” och ”ohörsamhet mot ord-
ningsmakten” som gett mellan 30 
och 60 dagsböter. 

Att ta sig in i en lokal för att 
hänga upp en banderoll kostade 
1 500 kronor i böter. Att hindra ett 
inrikesplan från att lämna Land-
vetter för att flyga till Stockholm 
genom att stå upp i mittgången gav 

80 dagsböter. I flera av domarna 
noteras särskilt att personen tidi-
gare är ostraffad. 

Värt att notera är att ATL inte 
hittat några narkotikabrott, vålds-
brott eller trafikförseelser alls vid 
genomgången. 

Men har då ingen tidigare ham-
nat i rätten för annan aktivism? Jo, 
en. Aktivisten åtalades för tre år 
sedan för ”ohörsamhet mot ord-
ningsmakten” vid en manifesta-
tion mot en utvisning vid Migra-
tionsverkets förvar i Kållered 
utanför Göteborg. Personen fria-
des i tingsrätten. Domstolen ansåg 
inte att det gick att slå fast att 
demonstranterna uppfattat att 
polisen krävt att de skulle skingra 
sig, under det höga larmet på plat-
sen. 

En aktivist har också dömts för 

skadegörelse 2016 när personen 
hällde en rödaktig vätska på en 
vägg i riksdagshuset. Det skedde i 
en protest mot att riksdagen god-
känt Vattenfalls utförsäljning av 
brunkolsverksamheten i Tysk-
land. 

Civil olydnad går ut på att fred-
ligt bryta mot lagen och ta sitt 
straff. Att så många trots den stra-
tegein är laglydiga förvånar inte 
Ragnhild Larsson. 

– Vi är inte terrorister. Allt vi
gör är fredligt, inriktat på ickevåld 
och civil olydnad. Det behöver vi 
träna för de flesta av oss har inte 
ägnat sig åt det förut. 

Med olika aktioner protesterar 
organisationen Extinction Rebel-
lion mot att klimathotet inte tas på 
tillräckligt stort allvar. 

ATL kommer i en rad artiklar 
att granska rörelsen och dess 
metoder. Särskilt blockaderna mot 
två av Sveaskogs avverkningar i 
Norrbotten som genomfördes i 
april i år. Deras måltavlor är före-
tag, demokratiska församlingar 
samt politiker. 

Ofta är aktionerna planerade för 
att ge uppmärksamhet i medier, 
som den vid Socialdemokraternas 
partihögkvarter på Sveavägen 68 i 
Stockholm. 

Där limmade en aktivist fast sig i 
dörren så att ingen tog sig vare sig 
ut eller in. 

– Det är så mycket fokus på indi-
viden i klimatdebatten. Men det är 

ju en systemfråga. Hur mycket vi 
än sopsorterar så räddar inte det 
klimatet, säger Ragnhild Larsson i 
Göteborg.

Hon är en av veteranerna inom 
nätverket och var med på ett av de 
allra första mötena i Sverige. Det 
hölls i Göteborg i november 2018, 
knappt två veckor efter det att 
rörelsen startat i Storbritannien. 

De tongivande är ostraffade
Extinction Rebellion, eller XR som 
de själva förkortar sig, är ett decen-
traliserat nätverk som i början av 
juni hade 1 973 namn i sin svenska 
kommunikationskanal. 

– Vi har ingen egentlig ledning.
Vi har ingen styrelse, ingen ordfö-
rande och inget medlemsregister. 

Eftersom ingen avlönas finns 
enligt Ragnhild Larsson heller 

ingen omfattande ekonomi. De 
pengar som samlas in har mest gått 
till böter. 

På sociala medier målas aktivis-
terna ut som erfarna yrkesdemon-
stranter som tidigare dömts för 
liknande brott men nu bytt arena 
och vill rädda klimatet. 

Men ATLs granskning visar att 
de tongivande aktivisterna är 
ostraffade. De flesta är ungdomar, 
unga vuxna och människor i och 
omkring pensionsåldern. 

64 aktivister som gått att identi-
fiera har kontrollerats i Lexbase, 
en databas där domar publiceras. 

Mer än hälften, 33 personer, 
förekommer inte alls i databasen. 

Av de 31 som gör det är fem note-
rade för hyrestvister eller ett fåtal 
brottmål som inte har med akti-
vism att göra. 

Skogsbolagen är  deras måltavlor
Fakta.  
Så har ATL gjort 
granskningen 
ATL har samlat namn på XRs 
aktivister i två års pressmed
delanden, debattartiklar och 
adressuppgifter till XR Skå
ne. Namnen har kontrollerats 
mot databasen Lexbase där 
domar publiceras. Om andra 
personer förekommer i do
mar kopplade till XRs verk
samhet har också dessa kon
trollerats. Av 70 personer 
har 64 kunnat knytas till ål
der eller bostadsort så att de 
gått att identifiera. Lexbase 
databas är inte heltäckande 
men sökningarna ger ändå 
en bra bild av de granskade 
aktivisterna. 

Fakta. Så finansieras organisationen 
Donationer från privatpersoner finansierar Extinction Re
bellion Sweden eller XR Sverige som organisationen ock
så kallar sig. Via en särskild donationssajt hade XR den 17 
juni fått in 81 885 kronor från 455 givare. 
Swish och bankgiro är andra kanaler. Betalningsmottaga
re är XR Skåne. Särskilt beroende av pengar är knappast 
XR. Allt arbete sker ideellt, enligt Ragnhild Larsson, en 
av veteranerna i organisationen. Det man får in går i förs
ta hand till resor, böter för olika aktioner och material till 
konstprojekt. 

Två tusen klimataktivister i Extinction Re-
bellion har på kort tid genomfört en lång rad 
aktioner mot svensk skogsnäring där de 
kedjat fast sig på maskiner och blockerat av-
verkningar. De bryter medvetet mot svensk 
lag. Nästan ingen av dem har tidigare gjort 
sig skyldig till liknande brott, visar ATLs 
granskning av 64 aktivister.

Det här är första delen av tre där ATL har 
kartlagt den nya tidens aktivism.

   Domar. Några aktioner där aktivister har åtalats 

Aktion Datum Skäl för protesten Åtalade Dom Påföljd Överklagad?

 ● Läst upp appell om klimatet under kom
munfullmäktige i Malmö. Avlägsnats från
platsen.

20191121 Uppmärksamma kli
matet

Fem aktivister för störande av förrätt
ning

Samtliga frikänns Ingen Nej

 ● Under en minut ropat ”ställ om, inte till
baka” samt hållit upp banderoller under
riksdagens partiledardebatt. Förts ut av
ordningsvakter.

20200610 Få politikerna att ta 
sitt ansvar i klimat
frågan

Nio aktivister för störande av förrätt
ning. 

Skyldiga 30 dagsböter. Nej

 ● Stående läst upp en appell och hindrat
ett inrikesplans avgång från Landvetter.
Blockerat trafik i Göteborg.

20200630 Klimatkrisen och 
”planetärt nödläge”

Två aktivister för brott mot Luftfarts
lagen samt ohörsamhet mot ordnings
makten.

Skyldiga 80 dagsböter Nej

 ● Hällt tapetklister med brun färg på fasa
den till Preems huvudkontor.

20200828 Stoppa Preems ut
byggnad av oljeraf
finaderi

Två aktivister för skadegörelse Villkorlig dom 50 dagsböter. Solidariskt 
betala 9 841 kronor plus 
ränta till Preem. 

Nej

 ● Limmat fast sig i entrén till Socialdemo
kraternas hus på Sveavägen i Stockholm
så att ingen tog sig varken in eller ut. Där
efter blockerat trafiken utanför.

20201106 Stoppa den kli
matskadliga politik 
som bedrivs.

En aktivist för egenmäktigt förfarande 
och ohörsamhet mot ordningsmakten.

Skyldig 40 dagsböter Ja. Pröv
ningstillstånd 
nekat.

 ● Klättrat över avspärrning till statsminis
terns bostad Sagerska palatset under
hungerstrejk för klimatet

20201128 Uppmärksamma 
Stefan Löfven på att 
klimatkrisen är ett 
akut hot

En aktivist åtalas för ohörsamhet mot 
ordningsmakten.

Skyldig 30 dagsböter. Nej

 ● Hungerstrejk vid Sagerska palatset. Med
sin kroppsvikt tryckt undan polis som för
sökte hindra honom att ta sig över kra
vallstaket. Hållit fast i ett betongblock
när polis försökt bära bort honom.

20201129 Uppmärksamma 
Stefan Löfven på kli
matkrisen som akut 
hot

En aktivist för våldsamt motstånd och 
ohörsamhet mot ordningsmakten

Skyldig till våld
samt motstånd. Fri
ad för ohörsamhet.

40 dagsböter Nej

Källa: Domar i tingsrätten

Vi har ingen 
egentlig ledning. 
Vi har ingen 
 styrelse, ingen 
ordförande och 
inget medlems-
register.

Ragnhild Larsson,  

Göteborg. veteran inom  

nätverket XR. 

Fakta. Extinction Rebellion i Sverige

Extinction Rebellion väx
te fram ur en protestaktion 
 utanför det brittiska parla
mentet den 31 oktober 2018 
och fick två veckor senare en 
svensk gren som genomfört 
ett stort antal aktioner. 

Här är ett urval:

 ● Stört kommunfullmäktige i Kristian
stad med uppläst appell.

 ● Stört kommunfullmäktige i Malmö
med uppläst appell.

 ● Stört partiledardebatt i riksdagen med
uppläst appell.

 ● Hungerstrejk utanför statsministerns
bostad, Stockholm.

 ● Limmat fast sig i dörren till S partihög
kvarter, Stockholm.

 ● Hällt brun vätska på Preems huvud
kontor, Stockholm.

 ● Blockerat Preems raffinaderi, Lysekil.
 ● Blockerat trafik i Stockholm, Göte

borg, Malmö.
 ● Hindrat inrikesflyg från att avgå.
 ● Blockerat Sveaskogs avverkning, Ju

oksuvaara, Norrbotten.
 ● Blockerat Sveaskogs avverkning, Pa

harova, Norrbotten.

Börge Nilsson

010-184 40 97 

red@atl.nu

Bilden kommer från  
Extinction Rebellions egen 
dokumentation av aktionen  
i Juoksuvaara och Paharova.  
Foto: Privat

Läs mer. Så gör du om du blir drabbad
/ Sid 6.
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mot demonstranter. Jag tycker inte 
det är rätt. 

När polisen kom så följde akti
visterna deras anvisningar. De fick 
hålla sin demonstration på en plats 
och maskinerna körde runt dem. 

Ekonomiskt klarade sig Leif 
Tillberg skapligt i och med att 
Svea skog betalade stilleståndser
sättning. En viss försämring blev 
det men inte så allvarligt. 

Inga våldsamheter
När polisen hade uppsikt över 
aktivisterna kunde maskin
förarna jobba dygnet runt. 

– Från måndag morgon klockan 
åtta till tisdag kväll klockan elva 
körde vi i ett. Då var allt i hög. 
Sedan var de visst kvar där en 
vecka för att vakta den där högen, 
säger Leif Tillberg.

Polisen beslutade att aktionerna 
i Juoksuvaara, Pajala, och Paha
rova, Överkalix, var en så kallad 
särskild händelse. 

För aktionen i Juoksuvaara, där 

Leif Tillberg körde, pågår ingen 
förundersökning. För Paharova 
har det inletts en förundersökning 
om egenmäktigt förfarande, 
berättar JanErik Abrahamsson, 
gruppchef på polisen i östra Norr
botten. 

Han tycker ändå det var relativt 
lugnt på platsen.

– Det var fredligt och inga våld
samheter. Sa man åt dem att vara 
på en viss plats så höll de sig där. 
Men vi gjorde ett frihetsberö
vande för att fastställa en av 
demonstranternas identitet och vi 
har några grejer i beslag, säger han. 

Sveaskogs kommunikations
chef Niclas Brantingson uppger att 
en enskild medarbetare också har 
polisanmält att hen var förhindrad 
att ta sig från platsen eftersom 
aktivisterna hade blockerat en väg. 

Aktivisterna kedjade   fast sig i hans skotare
Fakta. Checklista  
för maskinförare
1. Avbryt arbetet om det är 
folk i närheten.
2. Be dem avlägsna sig. Be-
håll lugnet. 
3. Förklara att du arbetar. Är 
du entreprenör så berätta att 
alla stopp kostar dig pengar. 
4. Hjälper det inte så ring 
chefen. Är du entreprenör så 
ring beställaren. Vänta tills 
du får besked. Ska polis till-
kallas så är det en fråga för 
chefen/beställaren.  
5. Börja inte argumentera 
om skogsbruk eller policy. 
6. Håll dig lugn. Kan du in-
te så gå åt sidan. Börja inte 
gräla, skrika, hota eller brå-
ka. Undvik all fysisk kontakt. 
Tänk på att allt kan filmas 
och användas mot dig. 

Källa: Checklistan bygger på samtal med  

säkerhetsansvariga på flera skogsbolag, 

samt fackliga företrädare. 

Läs mer.  
Förra numret av ATL: 
Skogsbolagen är  
aktivisternas måltavlor

Aktivisternas mål är att förändra 

svensk skogsnäring i grunden.

Hela  granskningen finns också  

att läsa på www.atl.nu

ATL  GRANSKAR. Den nya tidens aktivism

Fakta. Blockad mot 
skotning i Norrbotten

●● Den 23 april blockerade 
Extinction Rebellion och 
Skogsupproret, en gren 
av XR, skogsmaskiner 
som arbetade åt Svea-
skog vid två avverkningar 
i Norrbotten på totalt 44 
hektar. Aktionerna inled-
des tre dagar före Svea-
skogs bolagsstämma. 

●● Vid båda avverkningsplat-
serna var skogen skördad, 
bara skotning återstod. 

●● I Juoksuvaara, där Leif 
Tillberg arbetade, pågår 
ingen förundersökning.

●● I Paharova, Överkalix, av-
verkat av Sveaskogs ma-
skinförarlag, pågår förun-
dersökning mot aktivister 
om egenmäktigt förfa-
rande.

 
Börge Nilsson

010-184 40 97 

red@atl.nu

Läs mer.  
Aktivisten: Vi riktar  
oss mot staten
/ Sid 6.

Medan polisen var kvar hos aktivisterna gick skotaren nonstop för att 
få ut virket. 

Leif Tillberg driver rörelsen med två maskiner och fyra anställda. ”Vi avverkar inga naturskogar”, säger Leif Tillberg.

Leif Tillberg satt i hytten när  
aktivister kedjade fast sig i hans 
maskin.
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Fakta. Så gör storbolagen 
när aktivisterna kommer

 ● Stora skogsbolag har rutiner att följa
när en avverkning leder till protester.

 ● Riskminimering sker genom planering
av när och hur ett arbete genomförs,
genom bra informationsmaterial om
avverkningen samt en noggrann do
kumentation av hur lagar och certifie
ringsregler följs.

 ● Vägar kan stängas av. Ansvariga ska
inleda dialog med aktivisterna för att
få veta vad de vill och förklara bola
gets ståndpunkt. Personal påminns om
att allt de gör och säger kan filmas och
läggas ut i sociala medier.

Stanna maskinen om det kom-
mer folk i närheten, vare sig de 
är aktivister eller vanliga 
nyfikna.

– Det absolut viktigaste är
säkerheten, säger Sveaskogs 
kommunikationschef Niclas 
Brantingson.

I våras blockerade Extinction 
Rebellion skogsmaskiner som på 
uppdrag av Sveaskog skulle skota 
ut skördad skog i norra Sverige. 
Aktivister kedjade fast sig i fordon 
– något som enligt Peter Lind-
ström, regionalt skyddsombud för
GS-facket i Norrbotten, är en mar-
dröm för den som sitter vid spa-
karna. Men det är inte särskilt
vanligt.

– Nej, som tur är. Min bild är att 
det oftare har hänt när det gäller 
skog som har ett emotionellt värde 
snarare än ett biologiskt. Som en 
skog som syns på avstånd från där 
folk bor.

Stora bolag har checklistor för 
hur man ska agera.

– Det viktiga är att man avbry-
ter verksamheten oavsett om det 
är terrorister som kedjar fast sig 
eller en nyfiken människa som 
bara vill titta på. Det här är ju livs-
farliga grejer. En skördare har ett 
säkerhetsavstånd på 90 meter och 
en skotare på 60 meter i runda 
slängar.

Du tycker att aktivisterna är 
terrorister?
– Ja, de är att likna vid det. De

utför handlingar som är emot lag 
och rätt. Vi har en demokrati som 
gör att vi får uttrycka våra åsikter 

men inte på det sättet. Jag ser det 
som en form av terroristaktivitet.

Skogspolitik och avverknings-
beslut är inte maskinförarens 
ansvar.

– De som utför jobbet och får
den här kontakten har ju ingenting 
med det att göra. De gör ett jobb åt 
en uppdragsgivare, en markägare, 
som tagit besluten, säger Peter 
Lindström på GS-facket.

Säkerheten viktigast
Men ilskan drabbar föraren, som 
själv också kan tappa humöret. 
Statliga Sveaskog har varit hårt 
drabbat av protester på senare tid. 
Säkerheten för människor är abso-
lut viktigast när sådant händer, 
enligt kommunikationschef Nic-
las Brantingson. Sedan kommer 
maskiner och virke.

Både anställda och entreprenö-
rer som kör för Sveaskog får 
utbildning i hur de ska tänka i hot-
fulla situationer.

Att avstå från konfrontation är 
en viktig del i utbildningen.

– Men det är naturligt att man
blir upprörd. Man blir ju rädd om 
människor kastar sig framför hju-
len på en stor maskin som inte går 
att stanna lika snabbt som en bil. 
Det är ett uttryck för att man bryr 
sig om människor och inte vill 
köra på någon, säger Niclas Bran-
tingson.

Sveaskog har sett klotter och 
klistermärken utanför kontor i 
Hedemora och Växjö med Extin-
ction Rebellions XR-logga.

– Vi har ingenting emot att man
tycker saker och ting om skogs-

Peter Lindström, re-
gionalt skyddsombud 
för GS-facket i Norr-
botten.

Fakta. Blockad mot skotning 
i Norrbotten

 ● Den 23 april blockerade Extinction Re
bellion och Skogsupproret, en gren av
XR, skogsmaskiner som arbetade åt
Sveaskog vid två avverkningar i Norr
botten på totalt 44 hektar. Aktionerna
inleddes tre dagar före Sveaskogs bo
lagsstämma.

 ● Vid båda avverkningsplatserna var
skogen skördad, bara skotning åter
stod.

 ● I Juoksuvaara, Pajala, pågår ingen för
undersökning.

 ● I Paharova, Överkalix, avverkat av
Sveaskogs maskinförarlag, pågår för
undersökning mot aktivister om egen
mäktigt förfarande.

Niclas Brantingson, 
kommunikationschef 
Sveaskog.

ATL Granskar. Den nya tidens aktivism

Om du blir drabbad – 
stanna maskinen direkt

Del 2. 

Aktivisterna kedjade fast sig 
i hans skotare
I nästa del möter vi skogsentrepre
nören Leif Tillberg. ”Jag blev så jävla 
 förbannad.”

Aktivisten: Vi riktar oss 
mot staten
”Bönder och skogsägare vill också 
ha något att lämna över till framtida 
 generationer.”

Läs mer i kommande nummer av ATL 
och på ATL.nu redan till helgen.

bruk eller om Sveaskog. Det är 
viktigt att alla har rätt att uttrycka 
sin åsikt. Men när det övergår till 
en olaglig handling så polisanmä-
ler vi det.

Niclas Brantingson tycker sig ha 
sett en upptrappning i vilka meto-
der som aktivister använder sig av.

– Vi har haft medarbetare som
blivit påhoppade på sin fritid bara 
för att de har ett Sveaskogsemblem 
på sin bil eller sina kläder. Vi ser 
allvarligt på utvecklingen och föl-
jer det här noga, säger Niclas Bran-
tingson.

Porträtt i träden
SCA var för några år sedan utsatta 
för upprepade protestaktioner, då 
från Greenpeace. Det var dels 
handfasta försök att hindra vir-
kestransporter och arbete, dels 
rena konstinstallationer där SCA 
användes som ett slags rekvisita 
till slagkraftiga filmer i sociala 
medier.

– De hängde upp porträtt på
Greenpeacesympatisörer i träd 
och projicerade bilder på väggar 
medan en sympatisör spelade 
 saxofon för att få material till sina 
sociala kanaler, säger Björn Lyng-
felt, senior rådgivare på SCA.

Dagens intensiva skogsdebatt 
förs inte ute i skogen.

– Mitt intryck är att miljöorga-
nisationer nu lägger mer kraft på 
att påverka den svenska skogspoli-
tiken på nationell nivå och inte 
minst på EU-nivå.

Börge Nilsson

010-184 40 97 red@atl.nu

En aktivistaktion mot en skogsmaskin 
kan vara en mardröm för den som sitter 
vid spakarna. 
Foto: Privat

Nyheter
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Hon hade inte gått i många 
demonstrationståg tidigare. 
Men Greta Thunbergs skol-
strejk gjorde Karin Sunde 
Persson, 43, till klimataktivist.

– Det var hon som fick mig 
att inse hur illa det var. 

Efter två år på jägmästarutbild-
ningen i Danmark hoppade Karin 
Sunde Persson av. I stället utbil-
dade hon sig till landskapsarkitekt 
och som sådan har hon bland 
annat lett ett projekt för stadsod-
ling på SLU i Alnarp. 

Men aktivist för miljön? Nej, 
inte det minsta förrän hon lyss-
nade till Greta Thunberg. 

– På mina utbildningar har  
vi pratat om klimatförändringar 
som kunde hända om 80 eller 100 
år. Det var först med Gretas pro-
tester som jag förstod hur allvar-
ligt det är, att det är nu vi alla måste 
agera. 

Blev dramatiskt
På sin första strejk med Greta 
Thunbergs nätverk Fridays for 
future träffade hon en gymnasie-
tjej med Extinction Rebellions 
XR-logga på ryggsäcken. 

– Tre veckor senare var jag med 
och arrangerade en aktion utanför 
kommunfullmäktige i Malmö. Jag 
som aldrig någonsin hade gjort 
några aktioner tidigare. 

Sedan dess har hon protesterat 
mot Sveaskogs avverkning i Små-
land, spelat teater när andra hind-
rat ett inrikesplan från att avgå 
från Ängelholm och protesterat 
mot brunkol i Tyskland. Men mest 
har hon fortsatt försöka förmå 
Malmö stad att utlysa klimatnöd-
läge. 

När budgeten skulle antas hös-
ten 2019 satt fem kvinnor med sil-
vertejp över munnen i en tyst pro-

test. Med en kvart kvar tog de bort 
tejpen och läste upp en snabbt 
ihopskriven appell. Sedan kom 
vakter, arga politiker och två 
piketbussar med poliser och blå-
ljus. 

– Det blev väldigt dramatiskt. 
Och vi som inte ens hade planerat 
det. 

Alla frikändes
Brottsrubriceringen var störande 
av förrättning. Men Malmö tings-
rätt ansåg inte att de pratat till-
räckligt högt och inte att mötet 
störts tillräckligt länge för att det 
skulle vara ett brott. 

Yttrandefriheten vägde tyngre. 
Alla fem frikändes.  

Förstår du att de som drabbas 
av era aktioner kallar er terro-
rister? 
– Terrorister använder våld, det 

gör inte vi. Och vi vill inte ta över, 
vi vill behålla och utveckla demo-
kratin. Men jag förstår att det är 
obehagligt om någon har andra 
åsikter om hur till exempel en 
skogsfastighet ska drivas. 

”Riktar oss mot staten”
Både skogsbruk och jordbruk 
kunde vara potentiella måltavlor 
för klimataktivister. Men Karin 
Sunde Persson kan inte se att  
vanliga bönder eller skogsägare 
ska utsättas för aktioner av den typ 
som djurrättsaktivister genomför.

– Vi riktar oss mot staten och 
politikerna och vi vill inte förstöra 
vardagen för privatpersoner. Bön-
der och skogsägare vill också ha 
något att lämna över till framtida 
generationer. 

Börge Nilsson

010-184 40 97 red@atl.nu

Fakta. Rörelsen i Sverige
Extinction Rebellion växte fram ur 
en protestaktion utanför det brittis
ka parlamentet den 31 oktober 2018 
och fick två veckor senare en svensk 
gren som genomfört ett stort antal 
aktioner.  

Här är ett urval:

●● Stört kommunfullmäktige i Kristi
anstad med uppläst appell.

●● Stört kommunfullmäktige i Mal
mö med uppläst appell. 

●● Stört partiledardebatt i riksda
gen med uppläst appell.

●● Hungerstrejk utanför statsminis
terns bostad, Stockholm.

●● Limmat fast sig i dörren till S 
 partihögkvarter, Stockholm.

●● Hällt brun vätska på Preems hu
vudkontor, Stockholm. 

●● Blockerat Preems raffinaderi,  
Lysekil.

●● Blockerat trafik i Stockholm,  
Göteborg, Malmö.

●● Hindrat inrikesflyg från att  
avgå. 

●● Blockerat Sveaskogs avverkning, 
Juoksuvaara, Norrbotten.

●● Blockerat Sveaskogs avverkning, 
Paharova, Norrbotten.

Extinction Rebellion vid en demonstration vid Ribersborg i Malmö.  Foto: Privat

Karin Sunde Persson vid en demonstration på temat våra barns blod – 
the blood of our children.  Foto: Privat

Karin Sunde Persson uppklädd till 
så  kallad röd rebell, ett tyst 
staty liknande väsen.  Foto: Privat

Vid en demonstration utanför 
Stadshuset i Malmö spelar nätver-
kets deltagare döda.  Foto: Privat

Fakta. Så finansieras aktionerna
Donationer från privatper
soner finansierar Extinc
tion Rebellion Sweden eller 
XR Sverige som organisa
tionen också kallar sig. 

Via en särskild donations-
sajt hade XR den 17 juni fått 
in 81 885 kronor från 455 
givare. Swish och bankgi-
ro är andra kanaler. Betal-

ningsmottagare är XR Skå-
ne. Särskilt beroende av 
pengar är knappast XR. Allt 
arbete sker ideellt, enligt 
Ragnhild Larsson, en av ve-
teranerna i organisationen. 
Det man får in går i första 
hand till resor, böter för oli-
ka aktioner och material till 
konstprojekt. 

ATL Granskar. Den nya tidens aktivism

Aktivisten: 
Jag förstår 
att det är 
obehagligt

Del 3. Klimataktivism 
ingen fråga för Säpo
I nästa nummer: Terrorfors
karen Magnus Ranstorp me
nar att frustrerade aktivister 
som känner att ingenting hän
der har större tendens att ta 
till våld.
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Dödsolyckorna inom jord-  
och skogsbruk har minskat 
men fortfarande är det den 
farligaste bransch man  
kan jobba i.

Klämd mellan traktorvagn och 
vägg. Träffad av propeller i silo. 
Föll ned i höpackningsmaskin. 
Det är de fruktandsvärda beskriv-
ningarna av de tre senaste olyck-
orna inom lantbruket som ledde 
till att de drabbade personerna 
miste livet.

De senaste tio åren har 60 växt-
odlare, djuruppfödare, djurskö-
tare  och skogsbrukare avlidit till 
följd av en olycka i arbetet. Till 
antalet är det den bransch som har 
haft näst flest dödsolyckor under 
perioden. Det visar nya siffror från 
Arbetsmiljöverket.

Jord och skog värst drabbat
Men i förhållande till hur många 
som jobbar i yrkena är det jord- och 
skogsbruk som är värst drabbat. 

Enligt Gustav Sand Kastrup, 
projektledare för Nollvision mot 
dödsolyckor i arbetet på Arbets-
miljöverket, beror det på flera 
saker.

– Det är en bransch där det före-
kommer arbeten som innebär 
flera olika fysiska risker, där ett 
misstag kan få katastrofala konse-
kvenser. Vi ser i våra intervjuer 
med lantbrukare att de fysiska ris-
kerna ofta är kända men att eko-
nomisk press och tidspress leder 
till att man inte hinner eller kan 
prioritera ett förebyggande arbets-
miljöarbete. Man har krav på sig 
från myndigheter och många 
andra aktörer och ett tungt ansvar 
för den egna verksamheten. Krav 
från många aktörer, tidsbrist och 
ständig stress kan ligga till grund 
för de många olyckor som sker.

Färre dödsolyckor
2019 och 2020 skedde färre döds-
olyckor än tidigare år under tio-
årsperioden och på längre sikt har 
de en minskande trend, enligt 
Anders Danielson, som är ordfö-
rande för föreningen Säker arbets-
miljö Sverige och expert på lant-
brukets arbetsmiljö.

– Går man tillbaka 20 år kan 
man se att det var betydligt fler 
som omkom. Medvetenheten hos 
lantbrukarna är bättre än tidigare. 
Det har väl att göra med att går-

darna blir större, man får anställd 
personal och därmed ökar ju också 
kraven på att ha ett bra arbetsmil-
jöarbete på gårdarna. Vissa år är 
det lite mörkare än andra men det 
går långsiktigt åt rätt håll. 

Mycket ensamarbete
Samtidigt är det mycket ensamar-
bete i de gröna näringarna och det 
är en risk i sig.

– Jobbar man själv och det hän-
der en incident så är man extra 
utsatt. Det som från början kanske 
inte är så allvarliga skador blir dra-
matiska om man inte kommer 
under vård och får hjälp i tid.

Enligt Anders Danielson pågår 
det ständiga initiativ för att öka 
säkerheten på gårdar genom olika 
projekt, rådgivning och utbild-
ning. Senast i raden kampanjen 
”Är du säker?” som Gröna arbets-
givare, Prevent, Kommunal och 
Lantbrukets arbetsmiljökommitté 
stod bakom.

Ändå fortsätter dödsolyckorna 
att ske. Engagemanget för frå-
gorna behöver öka hos företa-
garna, enligt Anders Danielson.

– Det är att få företagarna att ta 
det där steget över tröskeln att 

anmäla sig till en kurs eller delta i 
en aktivitet, ringa en rådgivare. 
Det är ofta så att man är medveten 
om att man borde bli lite bättre på  
de här frågorna men det är svårt 
att ta det sista steget och anmäla sig 
eller be om hjälp.

Attraktiv arbetsplats
Anders Danielson betonar också 
att säkerhetsfrågorna har en direkt 
koppling till att skapa en attraktiv 
arbetsplats.

– Gårdar som värderar perso-
nal, arbetsmiljö och säkerhet har 
alltid lättare att rekrytera och 
behålla duktigt folk. Och man gör 
det ju inte för att man ska klara 
Arbetsmiljöverkets krav. Man gör 
det ju för sig själv, för familjen och 
för de anställda. Det är grunden i 
att få en bra, säker och trevlig 
arbetsmiljö. 

Fortsatt många olyckor med  
dödlig utgång i lantbruket

Arbetsmiljö

Fakta. Aktiviteter med 
störst risk för dödsfall

●● Fall från höjd, arbete med 
träd, arbete med djur och 
arbete med arbetsfordon 
och andra maskiner. Även 
händelser där något ra-
sar över en förekommer 
bland dödsfallen i arbetet 
i den gröna näringen. 
 

Fakta. Ansvar
●● Arbetsgivaren har det 

främsta ansvaret för ar-
betsmiljön.

●● Arbetstagaren har också 
ett ansvar att följa arbets-
givarens instruktioner för 
hur ett arbete ska utföras 
på ett säkert sätt. 

●● Dödsolyckor på arbets-
platser utreds av polis och 
Arbetsmiljöverket.

Källa: Arbetsmiljöverket

Fakta. Yrken med flest dödsolyckor

I Sverige under åren 2011-2020.

Lastbils- och långtradarförare 66 personer

Växtodlare och djuruppfödare , blandad drift 30 personer

Husdjursuppfödare och djurskötare 16 personer

Övriga byggnads- och anläggningsarbetare  16 personer

Anläggningsmaskinförare med flera  15 personer

Skogsbrukare med flera 14 personer

Underhållsmekaniker och maskinreparatörer  13 personer

VVS-montörer med flera  10 personer

Byggnadsarbetare, all round  9 personer

Brandmän  8 personer

Källa: Arbetsmiljöverket  

Antal dödsolyckor under arbete i Sverige

* I övriga ingår dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte ingår i den svenska arbetskraften, till exempel värnpliktiga, intagna  
för vård på kriminalvårdsanstalt med flera. Här ingår också anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade 
i andra länder och som därmed ingår i dessa länders statistik över dödsolyckor.
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Tel 0771-38 64 00 | www.lantmannenmaskin.se

Följ oss på 
sociala medier

Höstfinansiering!
Uppgradera din maskinpark och kolla in våra 
fördelaktiga finansieringserbjudande med 0,99% 
eller 1,49% ränta i två år. Mer info på hemsidan.

It’s Fendt. För att vi förstår lantbruk.

Fendt 300 Vario Gen4 (113-142 hk) erbjuder mycket för dig som förare. Den kompakta lilla 4:an 
känns mycket större inuti än utanpå, tack vare VisioPlus-hytten. Traktorerna är utrustade med 
FendtONE – en helt ny förarmiljö där du kan välja upp till 3 terminaler. 

Fendt 313 Vario Gen4 med Ålö Q4 frontlastare 
Prisexempel: 1.295.000:- exkl moms
Gäller utvalda lagertraktorer. Kontakta din maskinsäljare redan idag.

Smidigt kraftpaket.
LH
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Skadegörare

Lukten av nyckelpigor 
ska skrämma bort lössen
Forskare på SLU undersöker 
om de på ett skonsamt sätt 
kan bekämpa bladlössens 
framfart. Genom att låta lös-
sens värsta fiende, nyckelpi-
gan, sprida sin lukt på odling-
arna ska lössen skrämmas i 
väg eller ätas upp innan de hin-
ner förstöra grödorna.

Bladlöss ställer varje år till det för 
landets spannmålsodlare. De äter 
inte bara på bladen utan sprider 
även rödsotvirus som orsakar 
många lantbrukare stora skörde-
förluster, inte minst i år.

Bekämpningsåtgärderna mot 
lössen är få. Därför har forskare på 
SLU, Sveriges lantbruksuniversi-
tet, tittat närmare på andra vägar 
som är skonsamma för miljön och 

Nyckelpigor äter bladlöss och är 
viktiga nyttoinsekter i fält.
Foto: Cecilia Persson

samtidigt kan minska lantbrukets 
beroende av bekämpningsmedel.

Ett tillvägagångssätt är att 
använda sig av bladlössens värsta 
fiende – eller i alla fall lukten av 
den. Tidigare studier har visat att 
lukten av nyckelpigorna fungerar 
avskräckande på bladlössen. I ett 
försöksfält i somras spred fors-
karna därför ut vaxkulor med en 
speciell doft som nyckelpigor gil-
lar en tid innan lössen förväntades 
angripa kornfältet. Dessutom 
skulle nyckelpigorna kunna äta 
upp de bladlöss som trots allt dyker 
upp.

Forskningen är inte färdigställd 
men skulle det visa sig att metoden 
fungerar är det ett mycket skon-
samt sätt att bekämpa insekten på.
Ellinor Eke-Göransson

Nötkreatur

Sommaren lider mot sitt slut och för de schweiziska kossor som 
varit på grönbete i höglänta Klausenpass, närmare 2 000 meter 
över havet, är det dags att vandra ned för sluttningarna mot 
hösthemmet i Urnerboden. Men ett tiotal kossor som ådragit sig 
lindrigare skador bedömdes inte vara i form för vandringen – och 
fick i stället ta fågelvägen. Med hjälp av helikopter och sele fick 
sig kossorna en flygtur genom det natursköna alplandskapet. 
Foto: Urs Flueeler/ TT-Reuters

Kor fick se Alperna från ovan

Höga metallpriser gör att 
handlarna höjer priserna. 
Störst blir prisökningen på de 
riktigt tunga maskinerna. 
Kverneland pratar själva om 
prisökningar på 3 till 6 pro-
cent.

– Det stämmer tyvärr. Den dri-
vande faktorn är framför allt stål-
priset men det finns också andra 
komponenter som har blivit 
dyrare. Prisjusteringen på metall 
slår direkt mot de tyngsta produk-
terna, säger Mats Tykesson, VD 
för Kverneland Skandinavien.

För Kverneland Sveriges del jus-
teras priserna upp med mellan 3 
och 6 procent från september, vil-
ket också ligger i linje med de 
prisökningar som bolaget gör 
internationellt.

– Sedan ska marknaden inte 
behöva dra hela lasset. Vi kommer 
också att absorbera en del av 
ökningen själva inom ramen för 
vår egen tillverkning.

Längre ledtider
Den globala handeln påverkas just 
nu hårt av en rad coronarelaterade 
effekter, som halvledarbrist och 
containerbrist. För Kvernelands 
del påverkar den sistnämnda fak-
torn främst exporten till Nord-
amerika och Asien. I Europa går 
det mesta av godset på lastbil.

Som ATL tidigare har berättat 
har halvledarbristen däremot varit 
mer påtaglig för de svenska åter-
försäljarna och kunderna och så 
har det sett ut under praktiskt 
taget hela 2021. För Kvernelands 

del slår den framför allt mot vall- 
och växtskyddssegmentet i form 
av längre ledtider. Men enligt 
Hasse Ripa, som är VD för Swe-
dish Agro Machinery, finns det 
också en risk för att chipbristen 
kan påverka slutpriset.

– Det är som alltid när det är 
brist på komponenter. Just nu är 
det även en hög global efterfrågan 
på lantbruksmaskiner som gör att 
ledtiderna blir längre. Är man ute 
efter maskiner inför nästa säsong 
bör man vara ute i god tid och 
handlar det om maskiner till vår-
bruket bör man börja redan nu, 
säger Hasse Ripa.

Större prisjusteringar väntar
Hur prisutvecklingen på metaller 
som stål kommer att påverka Swe-
dish Agros prissättning är där-
emot inte klarlagt.

– Men att det blir större pris-
justeringar på grund av råvaruför-
ändringarna är helt klart, säger 
Hasse Ripa och tillägger att juste-
ringarna i flera fall kommer att bli 
betydande.

Även Lantmännen räknar med 
att det kan bli tal om prisjuste-
ringar, även om inget är klart.

– Vissa leverantörer, beroende 
på hur mycket stål de har, har avi-
serat prishöjningar medan andra 
har aviserat höjningar långt in på 
nästa år. Sedan är det alltid en dis-
kussion om vi ska köpa deras för-
slag rakt av. Men det är klart att 
om råvarupriserna är all time high  
påverkar det de flesta leverantörer, 
säger Leif Thorwaldsson, VD på 
Lantmännen Maskin.

Nu blir maskinerna dyrare – de 
tyngsta maskinerna ökar mest

Maskiner

Fakta. Metallpriserna 
och halvledarbristen
Coronapandemin fick metall-
priserna att åka bergochdal-
bana under 2020. 

Priserna sjönk i samband 
med nedstängningarna men 
började ganska snart stiga 
igen. Stålpriset har exempel
vis ökat med över 200 pro
cent fram till sommaren och 
satt flera prisrekord, skriver 
Fortune. 

Halvledarbristen har seg
lat upp som ett nyord under 
coronapandemin. Ordet är 
egentligen missvisande efter
som det inte är brist på halvle
dare, som kisel, utan på vissa 
typer av datorchip. 

Bristen påstås bero på en 
rad coronarelaterade faktorer 
så som nedstängda fabriker 
och ett ökat sug efter hem
elektronik som har tagit över 
mycket av tillverkningskapaci
teten på chipsidan. 

Även överdriven hamstring 
(jämför med toapappers
hamstringen i inledningen av 
pandemin) lyftes nyligen fram 
i en DNartikel som ytterligare 
en faktor bakom chipbristen.

Så mycket räknar  
man med att priserna  
på maskiner ska höjas.

+3-6 %

Så vitt det är känt har mark-
nadsgiganten John Deere än så 
länge inte annonserat några pris-
höjningar, enligt Mikael Persson 
som är en av John Deeres svenska 
distriktschefer. Men han har för-
stått att många andra företag och 
branscher påverkas. Vad gäller 
halvledarbristen är det främst 
bristen på mikrochip till antenner 
och displayer som påverkas.

– Därför uppmanar vi våra kun-
der att vara extra uppmärksamma 
och att de förvarar antennerna på 
ett säkert sätt så att de inte blir 
stulna eftersom vi inte vet när vi 
får hem nya.

Stabil nivå på valutan
Vid sidan av råvarupriserna och 
komponentbristen påverkas 
maskinpriset också traditionellt 
av valutaeffekterna. Men där är 
valutapriset mer gynnsamt för 
svensk del, i alla fall för de många 
företag som uteslutande handlar i 
euro.

– Som tur är har vi en stabil nivå 
på valutan på strax över 10 kronor. 
Vi gynnas av en lägre eurokurs. 
Förra året låg den över 11 kronor 
och då var det betydligt dyrare för 
oss, säger Mats Tykesson.

Trots valutajusteringen är 
maskinerna ändå dyrare i dag. Det 
återstår fortfarande att se om det 
blir svårare att göra affärer efter 
höjningen enligt Mats Tykesson.

Prisjusteringar-
na kommer i 
flera fall att bli 
betydande.
 

Hasse Ripa, VD för  
Swedish Agro Machinery.
Foto: Swedish Agro Machinery

Fredrik Stork

fredrik.stork@atl.nu 

010184 42 70
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M  A  S  S  E  Y  F  E  R  G  U  S  O  N  .  S  E

MF IDEAL  |  451-647 HK

M F 5 S . M A S S E Y F E R G U S O N . C O M

NYA MF 5S | 105-145 HP

EN NY ERA  
AV EFFEKTIVA OCH 

PÅLITLIGA TRAKTORER

M F 5 S . M A S S E Y F E R G U S O N . C O M

NYA MF 5S | 105-145 HP

EN NY ERA  
AV EFFEKTIVA OCH 

PÅLITLIGA TRAKTORER

® är ett världstäckande varumärke från AGCO Corporation.
Hitta din lokala återförsäljare på www.masseyferguson.se 

EN NY STANDARD TILL BÄSTA KVALITET

THE HARVEST 
GAMECHANGER

-10%

-8%

-6%

-4%

NU MED UPP TILL 10% RABATT 
Gäller till och med 30/11-2021

HELIX-PROCESSOR – MARKNADENS LÄNGSTA ROTOR 
Ger fullständig urtröskning, skonsam bearbetning och låg effektförbrukning.

IDEALBALANCE™ – SVÄNGT ÅTERFÖRINGSPLAN 
Som fördelar materialet jämnt över förberedningsplanet i upp till 15 % lutning.

STREAMER 210 OCH TANKVOLYM 17 100 LITER 
Tömningshastighet på 210 lit/sek med en innovativ tömningsskruv som är skonsam mot kärnan.

DRIVECENTER – MARKNADSLEDANDE TRANSMISSION 
Transmission som driver alla enheter på tröskan – endast 13 remmar ger bra servicevänlighet.

IDEALHARVEST™ – STEGLÖST SJÄLVJUSTERING 
Reell självjustering av tröskans inställningar = högsta kapacitet och kvalitet på slutvaran.

Det blir mer pengar till täck-
dikning, vildsvinsförvaltning 
och ekologisk produktion när 
Landsbygdsprogrammet änd-
ras. Men den svenska medfi-
nansieringen av programmet 
minskar med 2 procentenhe-
ter, trots återhämtningspeng 
från EU.

Landsbygdsprogrammet, LBP, 
närmar sig sitt slut. Det löper ut 
2022 men ännu en ändring, den 
åttonde i ordningen sedan starten 
2014, har nu skickats i väg till EU-
kommissionen.

I vårändringsbudgeten förstärk-
tes LBP med drygt 400 miljoner 
kronor. De pengarna får nu en 
destination. Mycket satsas på vat-
tenhushållning, totalt 140 miljo-
ner kronor, och på en förbättrad 
vildsvinsförvaltning, 52 miljoner.

För täckdikning blir det ett 
märkbart tillskott. Här har inte 
funnits öronmärkta pengar tidi-
gare men Jordbruksverket bedö-

mer att det hittills har beviljats 23 
miljoner till täckdikning och 29 
miljoner kronor till kalkfilters-
diken.

EUs tillskott till LBP ökar under 
2021 och 2022 med drygt 151 mil-
joner euro genom den så kallade 
återhämtningsfonden efter pande-
min. De pengarna används under 
resterande programperiod till 
bland annat investeringsstöd och 
ökat stöd till ekologisk produk-
tion.

EU får stå för mer
Men de pengarna får inte utöka 
ramen för programmet. I stället 
har regeringen beslutat sig för att 
dra ner på den svenska medfinan-
sieringen och låta EU stå för mer.

Resultatet blir enligt skrivelsen 
som skickats till EU-kommissio-
nen att ”Den generella finansie-
ringsandelen från EU ökar från 
48,00 procent till 50,00 procent”. 
En faktor som också bidrar till 
detta är att den svenska kronan bli-

vit svagare i förhållande till euron.
En minskad svensk medfinan-

siering faller inte i god jord hos 
LRF. När organisationen räknat 
samman plus och minus i LBP har 
man kommit fram till att den 
svenska medfinansieringen dragits 
ner med netto 1,4 miljarder kronor.

Sverige är tämligen unikt i sin 
hantering av de nya ”pandemi-
pengarna” från EU.

– I vårt samarbete med andra 
bondeorganisationer inom Copa-
Cogeca har vi inte hört talas om 
något annat land som gör på detta 
vis, säger Sofia Björnsson, jord-
brukspolitisk expert på LRF.

Värt att notera i programmets 
penningströmmar är också att 
handläggande myndigheter, som 
Jordbruksverket och länsstyrel-
serna, under rubriken ”Tekniskt 
stöd” får tillskott på sammanlagt 
92 miljoner kronor för sin verk-
samhet.
Marcus Frennemark

010-184 40 97 red@atl.nu

Svenska finansieringen av 
 Landsbygdsprogrammet minskar

Politik

Fakta. Nya pengar i Landsbygdsprogrammet
417 miljoner kronor tillfördes Landsbygdsprogrammet i våränd-
ringsbudgeten. Enligt regeringsbeslut ska de användas till:

 Miljoner kronor
Investeringsstöd energi och klimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Investeringsstöd täckdikning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Miljöinvestering kalkfiltersdiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Investeringsstöd besöksnäringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Investeringsstöd hantering av vildsvinskött  . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Samarbetsstöd för effektivare vildsvinsförvaltning . . . . . . . . . . .22
Samarbetsstöd för digital dataplattform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Leader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Teknisk assistans (till myndigheter för handläggning) . . . . . . . . .32
Summa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Fakta. Omfördelning av stöd för ekologisk produktion
I våras ökades stödet till ekologisk produktion med 100 miljoner 
kronor.
Dessa pengar har nu fördelats så att 50 miljoner kronor ska gå till 
att höja stödet till ekologisk djurhållning med 100 kronor per hektar 
nästa år.
Därutöver riktas 50 miljoner kronor till ”samarbetsstöd” och kom-
petensutveckling för att främja ekologisk produktion på olika sätt.
Åtagandet för omställning till ekologisk produktion ändras också till 
att bli ettårigt från och med 2022.
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Fakta. Företagarna
Köpings Musteri AB är ett 
familjeföretag som drivs 
av  Lena Ryberg-Ericsson, 
 Johanna Ryberg, Anders 
 Ericsson och Benjamin Ry-
berg-Ericsson. Johanna och 
Lena jobbar heltid i företaget.

Tips. För den lilla 
 gården som vill växa 
1. Börja realistiskt och gör 
 inte av med mer pengar än 
du klarar att förlora. 
2. Ha en bra affärsplan så 
att du vet var du ska vara om 
tio år. 
3. Var inte rädd för att an-
ställa.

1

Norra Rasgärde.
Köpings Musteri startade med 
viljan att kunna leva även av 
en liten gård.

– Vi vill komma tillbaka till 
att leva av jorden som finns 
här runt omkring, säger Lena 
Ryberg-Ericsson, VD på 
Köpings musteri.

Hon sitter på sin mans föräldra-
gård i Norra Rasgärde by utanför 
Köping.  

Det är en tidigare mjölkgård 
som gått i arv i generationer. Som 
många liknande gårdar var den 
ganska stor när den byggdes och 
kunde försörja flera personer. Nu 
är den liten. 

– När vi flyttade hit för 19 år 
sedan tänkte vi att de här 35 hekta-
ren inte kommer att gå vidare till 
nästa generation som en produktiv 
enhet, säger Lena Ryberg-Ericsson.

Sex tusen fullvuxna träd
Så 2015 startades Köpings Mus-
teri, med ett tydligt syfte att få upp 
intäkter och lönsamhet per hektar.

– Då började vi musta, dels åt 
andra, dels åt oss själva. 

Sedan dess har familjen anlagt 
en odling av unga äppelträd invid 
gården. 

Men de stora skördarna kom-
mer från en inköpt odling i Berg 
utanför Hallstahammar. Den är 
etablerad på 1990-talet och är 
Sveriges första ekologiska äppel-
odling, berättar Lena Ryberg-
Ericsson.

– Det är 10 hektar och sex tusen 
träd, redan fullvuxna. Och en del 
är kanske lite övervuxna också, 
säger Lena Ryberg-Ericsson och 
skrattar.

Manuell plockning
Plockningen sker manuellt, något 
som företaget får hjälp av lokala 
idrottslag med. 

– I stället för att sälja godis och 
kakor kommer de hit och plockar. 
De brukar komma stora grupper, 
vara här några timmar i taget, 
plocka och få betalt per kilo, berät-
tar Johanna Ryberg.

Hon är dotter till Lena Ryberg-
Ericsson och jobbar heltid i före-
taget. 

– Lagen brukar dela upp sig i två 
grupper, en kör förmiddag och en 

De vill pressa lönsamhet   ur äpplen
kör eftermiddag. Så det brukar 
vara lite tävling faktiskt, det är rätt 
roligt.

Hon visar upp de blå plockpå-
sarna som hängs runt midjan. När 
de är fulla hälls äpplena ut via en 
öppning i botten i vanliga pallar 
med pallkragar. 

– På det viset blir det inte lika 
stor fallhöjd för äpplena och där-
med inte lika stor risk att de blir 
blåmärkta, säger Johanna Ryberg.

Har 100 sorter
Specialiteten hos Köpings Musteri 
är att göra sortren must och cider. 
Totalt har de tillgång till cirka 100 
sorter.

– En del sorter kanske vi bara 
har åtta träd av och då blir det en 
väldigt liten batch. Men vi tycker 
att det är viktigt att vi tar vara på 
de här smakerna och då har ju 
också restaurangerna möjlighet 
att kombinera sin mat med de här 
smakerna, säger Lena Ryberg-
Ericsson

– Vi har ju också dryckesprov-
ningar här. Vi hade en stor i går 
och det är så uppskattat. Man hör 
hela tiden att ”åh, jag hade aldrig 

föreställt mig att det kunde vara så 
olika på äpplen – äpple är ju äpple 
liksom”. Men det är verkligen 
skillnad.

Viktig försäljning sker till 
hotell, kafé och restaurang, som 
blivit mycket försiktigare i sina 
inköp under corona. Men under 
ett normalår har de en omsätt-
ning på cirka 2 miljoner kronor, 
enligt Lena Ryberg-Ericsson. 
Prissättningen sker efter faktiska 
kostnader.

– Ja, vi vill ju satsa på kvalitet 
framför kvantitet så vi räknar på 
våra timmar och våra kostnader 
och så sätter vi priset efter det. 

Tanken är att växa upp till 10 
miljoner i omsättning och att ha 
fyra heltidsanställda. Men just nu 
är de begränsade av lokalerna, som 
Lena Ryberg-Ericsson vill utöka. 

– Men vi kommer aldrig att 
kunna konkurrera på volym. Det  
är inte meningen att det ska vara 
en industri utan det här ska vara 
ett kvalitetshantverk med en rik-
tigt bra produkt, säger hon.

Oskar Schönning

010-184 44 69 oskar.schonning@atl.nuKälla:  Lena Ryberg-Ericsson

Fruktodling
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3. Äpplen till must och cider är nu en betydande del av gårdens skörd 
tillsammans med spannmål och vall.
Foto: Oskar Schönning

1. Johanna Ryberg och Lena Ryberg-Ericsson på plats i Bergs äppel-
odling utanför Hallstahammar. Förutom äpplen finns här också päron, 
plommon och körsbär. 

2. Äpplet co-op 12 hör till favoriterna hos familjen Ryberg-Erics-
son. Det har inget kommersiellt namn men kallas här Bergs Stina.  

2

3

 

De vill pressa lönsamhet   ur äpplen
Fakta. Köpings Musteri AB
Bolagsform: Musteriet i aktie-
bolag, fastighet med jordbruk 
som enskild firma.
Ägare: Lena och Anders Ry-
berg-Ericsson
Verksamhet: Fruktodling för 
egen dryckesproduktion. Must-
ning av frukt för andra företag 
och privatpersoner. Odling av 
spannmål och vall. 
Antal anställda: Tre samt tim-
anställningar för t ex äppel-
plockning och jobb i musteriet.
Omsättning: Cirka 2 miljoner, 
enligt Lena Ryberg-Ericsson.
Resultat: ”Plus minus noll, än så 
länge.” Aktiebolaget visar vinst 
men ägarna tar inte ut full lön, be-
rättar Lena Ryberg-Ericsson . Fo-
kus ligger också på amortering.
Areal: 42 hektar.
Maskinpark: Volvo BM 650, MF 
3115 och 595, Wiberg harv, Öve-
rum växelplog och såmaskin, 
Orizzonti radfräs samt en del äld-
re maskiner och redskapsbärare 
som följde i köpet av Bergs äp-
pelodling. Voran kross och band-
press, Inderst förpackningskedja.

Fakta. Norra Rasgärde
By utanför Köping som endast 
består av två gårdar. Rasgärde 
är en omskrivning av Radekälls 
som betyder högsäte. Runt ett 
berg som nu är naturbetes hagar 
ligger gravar i strandkanten 
runt det som tidigare var en sjö. 

be strong, be KUHN

Centramix är stationära, eldrivna fullfodervagnar från 4 m³ – 60 m³. 
Skruvar och behållarens insida av rostfritt stål, i K-NOX-legering 
(tillval), säkerställer lång livslängd. Centramix manövreras med 
ett integrerat styrskåp. Därifrån styrs även extern utrustning, t ex 
elevator (tillval), bandfoderfördelare eller rälshängda vagnar av olika 
fabrikat samt skruvar för påfyllning av spannmål och koncentrat. 

Primor halmströare/ensilagefördelare har Polydrive, mekanisk 
drivning, med elektrohydraulisk till- och frånkoppling. Maskinen har 
vridbart utkast för högsta fl exibillitet och 18 m kastlängd åt höger. 
Primor fi nns i många modeller – både burna och bogserade.

Lantmännen Maskin backar upp med reservdelsförsörjning och 
service på 55 platser över hela landet – vi är alltid nära. Kontakta 
din säljare för mer info!
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Tel 0771-38 64 00 | www.lantmannenmaskin.se

Följ oss på 
sociala medier

KUHN har maskinerna 
för inomgårdssäsongen

   
Fruktodling
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Fakta. Föreningen 
Södra Skogsägarna 

●● Föreningen är Sveriges 
största skogsägarförening 
med 53 000 medlemmar. 

●● Södra har en modell som 
bygger på att en del av fö
retagets vinst går tillbaka 
till medlemmarna utifrån 
hur mycket råvara de  
levererat och hur myck
et pengar som satts in till 
Södra genom åren.  

Fakta. Sågade trävaror 
upp med 50 procent 

●● Priset på sågade träva
ror har under året stigit till 
historiska nivåer där efter
frågan från utlandet varit 
den stora motorn i spåren 
av coronapandemin. 

●● Enligt Skogsindustriernas 
senaste rapport är efter
frågan på trävaror störst 
i USA och Storbritannien. 
Tecken finns på att ef
terfrågan där kommer att 
mattas av men kommer 
troligen balanseras upp av 
en ökad efterfrågan i and
ra länder. 

●● Nyligen publicerad statis
tik från Skogsstyrelsen vi
sar att priserna för timmer 
legat i princip stilla från 
första till andra kvartalet 
2021. Vid en jämförelse 
mellan andra kvartalet 
2020 har priset ökat med 
cirka 7 procent. Siffrorna 
gäller för hela Sverige och 
bygger på leveransvirke. 

●● Uppgången på sågade 
trävaror låg enligt mark
nadsrapporter i juni på 
omkring 50 procent i Sve
rige medan priserna till 
USAmarknaden stigit 
med cirka 250 procent.

Rekordpriser i trävaruhandeln 
och rekordvinster för sågverks- 
industrin. För skogsägarna har 
de stora höjningarna uteblivit. 

Nu reagerar förtroendevalda 
inom Södra. 

– Jag är inte nöjd med hur 
Södra hanterar den här kon-
junkturen, säger Michael 
Andersson. 

Sågverksindustrin går som tåget. 
Men timmerpriserna har inte följt 
efter i samma takt.

ATL har varit i kontakt med 
flera förtroendevalda inom Södra 
som menar att skogsägarför
eningen borde släppa igenom pri
serna också till skogsägarna. Sär
skilt då lönsamheten inom skogs
bruket stadigt sjunkit de senaste 
åren. 

– Vi måste ju kunna tjäna pengar 
på vår skog när det är bra tider för 
när ska vi annars göra det, undrar 
Michael Andersson, förtroende

vald med 162 hektar skog i Hal
lingeberg utanför Västervik. 

Själv avvaktar han nu med kom
mande avverkningar och gall
ringar  i hopp om kraftigare pris
höjningar. Den höjning på 30 kro
nor per m3fub som Södra avise
rade i fredags menar han bara är en 
markering i marginalen. 

Borde gå i bräschen
– Det är en krusning på ytan, säger 
han.  

– Det visar på missnöjda skogs
ägare. Man ska inte utgå från att 
alla är leveranstrogna som man sa 
förr. Det begreppet finns inte i dag, 
i dag måste man se till sig själv, 
säger han och fortsätter: 

– Någonstans blir det en marke
ring för Södra att man måste se till 
skogsgårdens lönsamhet inte bara 
på lång sikt utan också på kort sikt. 

Ingemar Persson, med 230 hek
tar skog i närheten av Rockneby, är 
också han förtroendevald inom 

Södra och anser att föreningen 
borde gå i bräschen för högre tim
merpriser. 

– I ett sådant här läge där mark
naden betalar bättre för skog så 
finns en möjlighet att lyfta nivån i 
stället för att se den ständigt för
sämrade lönsamheten. Där har 
Södra ett ansvar att gå före och 
inte agera som nu där man ligger 
och passar, säger han. 

Han får medhåll av rågrannen 
Jörgen Nilsson som menar att 
många medlemmar nu är miss
nöjda med prisbilden. 

– Det finns de som går över till 
andra bolag i stället. Det knorrar i 
leden men det är få som yttrar sig, 
säger han. 

Båda han och Ingemar Persson 
har varit Södra trogna genom alla 
år men själv funderar Jörgen Nils
son nu på att sälja till någon annan 
nästa gång. 

– Man hoppas ju in i det sista att 
något ska hända men om någon 

erbjuder högre priser framöver så 
ja, säger han. 

Samtidigt menar de att Södra är 
en trygghet för skogsägaren – och 
att det är den uteblivna prisupp
gången man nu ifrågasätter. 

”Försäkring i stormtider”
– Historiskt har Södra varit en för
säkring för oss i stormtider och nu 
i barkborretider, då är det tryggt 
att ha Södra i ryggen. Det ska vi 
inte ta ifrån dem, säger Ingemar 
Persson. 

Michael Andersson är inne på 
samma linje. 

– Allmänt sett är jag nöjd med 
Södra som företag och hur man job
bar. Ibland förlorar man pengar på 
det och ibland vinner man och över 
tid är det kanske en fördel. Men jag 
känner mig inte nöjd med hur Södra 
hanterar den här konjunkturen, 
säger Michael Andersson. 
Martin Gustafsson 

 010-184 40 91  red@atl.nu

Skogsägare missnöjda – får inte 
ta del av prishöjningarna

Skog

Skogsägarna Michael Andersson, förtroendevald inom Södra, Jörgen Nilsson och Ingemar Persson är kritiska mot de uteblivna timmerprishöjningarna. Foto: Privat och Martin Gustafsson

Den starka marknaden för 
sågade trävaror fortsätter 
enligt Olof Hansson, affärsom-
rådeschef för Södra Skog. 

Kritik från medlemshåll mot 
låga timmerpriser är oundvik-
lig menar han. 

I fredags höjde Södra priset på nor
maltimmer med 30 kronor per 
m3fub. Anledningen är en fortsatt 
stor efterfrågan samtidigt som man 
vill säkra råvarutillgången i en 
period där bärigheten i skogen kan 
bli sämre, enligt Olof Hansson. 

Att göra mindre prisjusteringar 
över tid är ett sätt att hålla ett jämnt 
flöde på råvara samtidigt som skill

naderna inte ska bli allt för stora 
beroende på vilken tidpunkt 
skogsägaren väljer att avverka. 

– Vi gör ganska små rörelser vid 
varje prisförändring för att und
vika stor ryckighet, man ska känna 
sig ganska trygg i att man har rätt 
betalt hela tiden. Det viktiga för oss 
är att skapa en långsiktig lönsam
het för våra ägare, säger han. 

Medlemmar som ATL har pratat 
med är negativa till hur Södra 
agerat i konjunkturen. Hur ser 
du på det?

– Det går aldrig att komma 
ifrån. Det är olyckligt om man inte 
ser helheten i det långsiktiga ägan

det av skog och skogsbruk. Men 
det är klart att det finns olika åsik
ter bland 53 000 skogsägare. 

Skogsbrukets lönsamhet har 
minskat stadigt under 2000talet, 
enligt rapporter från Skogforsk.

Olof Hansson delar inte den bilden 
när det gäller södra Sverige.

– När vi gör motsvarande 
beräkningar är det givetvis skill
nader mellan åren men vi har haft 
en stigande trend när det gäller 
typgårdens lönsamhet som skiljer 
sig från övriga Sverige. 

–  Vi jobbar hela tiden för alla 
medlemmars långsiktiga lönsam

het. Samtidigt är vi ganska trygga i 
den här statistiken vad vi har för 
avkastning per hektar på med
lemsmark inklusive utdelningen 
från våra industrier. 

Hur ser du på den långsiktiga 
lönsamheten för skogsgården? 

– För oss är det väldigt viktigt att 
våra medlemmar tjänar pengar 
oavsett konjunkturläge. Vi måste 
också skapa en möjlighet att ha en 
industri som kan tjäna pengar i 
goda lägen. Om vi inte har det så ges 
inte heller några möjligheter till 
strategiska investeringar för att 
upprätthålla de här priserna. 
Martin Gustafsson 

Skog

Södra: Vi vill skapa långsiktig lönsamhet
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TYRI 0909

Köp på R-TEK.se 

fr. 990 kr
+ moms

TYRI 0909

Köp på R-TEK.se 

fr. 990 kr
+ moms

12V 
eller 
24V

NY WEBSHOP.
100% KVALITET:
R-TEK.SE

1400 eL:  990 kr + moms    
1850 eL:  1290 kr + moms

TYRI 0909 LED WORK LIGHT MADE IN SWEDEN: 100% KVALITETSKOLL

I decennier har svenska TYRI utvecklat och tillverkat några av världens bästa arbetslampor. 
Lampor som idag uppskattas världen över för sin höga kvalitet. Väljer du TYRI har du en 
belysning som håller för hårda tag i många år. Som ger dig den belysning du behöver för 
att göra ett bra jobb. Varje produkt testas innan leverans.

Arlakoncernens intäkter under 
första halvåret i år ökade med 
1,2 procent jämfört med första 
halvåret 2020. Men foderpri-
serna har ökat med 13 procent 
per ko under det första halv-
året och hotar lönsamheten.

Mejerijätten Arlas totala försälj-
ning blev i år 55 666 miljarder kro-
nor. Framför allt är det en fortsatt 
ökad varumärkesförsäljning som 
ligger bakom de ökade intäkterna. 
Totalt handlar det om en volymök-
ning på 5,6 procent i alla mejerika-
tegorier inom dagligvaruhandeln.

Försäljningen för varumärket 
Starbucks har ökat med hela 43 
procent. Vinstmarginalen för hela 
Arlakoncernen blev dock mer 
blygsamma 3 procent.

Kina viktig marknad
Enligt Arla Foods koncernchef 
Peder Tuborgh har den globala 
efterfrågan på mejeriprodukter 
varit fortsatt stor under det första 
halvåret. Inte minst den växande 
kinesiska marknaden är viktig för 
Arla.

– Kinas import har generellt 
ökat med 20–40 procent och lan-
dets efterfrågan på våra varor har 
också ökat tack vare att samhället 
öppnats mer. Det är väldigt viktigt 
att ha ögonen på Kina, säger han.

Uppsvinget i den globala ekono-
min har gynnat många branscher 
och så även mejeribranschen. 
Efterfrågan på mejerivaror har 
ökat tydligt under andra kvartalet.

– Stödpaketen från många län-
ders regeringar har gjort att 
världsekonomin återhämtat sig 

snabbare efter coronapandemin. 
Det har lett till en växande efter-
frågan och högre priser på mejeri-
produkter, säger Peder Tuborgh. 

Han konstaterar att den ökade 
konsumtionen också drivit upp 
produktionskostnaderna och han 
förväntar sig att de kommer att 
fortsätta stiga under det andra 
halvåret i år. Bland annat har pri-
serna på foder, olja och förpack-
ningsmaterial stigit mycket. I 
genomsnitt har foderpriserna ökat 
med 13 procent per ko under det 
första halvåret 2021.

– Inflationen började synas 
under andra kvartalet. Nu tilltar 
den snabbt och slår kraftfullt mot 
vår näring. De väldigt höga olje-
priserna är på väg ner men efter-
som bönderna drabbats av bety-
dande kostnadsökningar kommer 
det att bli nödvändigt att skjuta 
över en del av kostnaderna på kon-
sumenterna, säger Peder Tuborgh.

Höjt avräkningspris
Arlaintjäningen, som mäter det 
värde som Arla skapar per kilo 
levererad mjölk från mjölkprodu-
centerna, låg på 38,6 eurocent 
jämfört med 37,0 eurocent det 
förs ta halvåret 2020.

Arla har också höjt avräknings-

priset för mjölk och låg i genom-
snitt på 36,0 eurocent per kilo 
under årets första halvår, vilket är 
1,6 eurocent högre än samma 
period förra året.

Tack vare innovationer och 
starka positioner i hela detaljhan-
deln har Arla presterat ett resultat 
som de är nöjda med.  

”Vi har levererat ett stabilt resul-
tat för första halvåret 2021 och god 
avkastning till våra ägare tack vare 
ett bättre mjölkpris”, säger mejeri-
jätten i ett pressmeddelande.

Starka trots pandemin
Enligt Arlas finansdirektör Tor-
ben Dahl Nyholm har koncernen 
en stark ekonomisk ställning, 
trots den långvariga osäkerheten 
och de globala svårigheterna på 
grund av covid-19. 

”Under första halvåret 2021 har 
vi fortsatt att bedriva vår verk-
samhet effektivt i alla våra kom-
mersiella segment. Men det höga 
inflationstrycket kommer att bli 
en utmaning under andra halv-
året”, säger han i ett pressmedde-
lande.

Monica Hedlund

 monica.hedlund@atl.nu

Dyrare bränsle 
och foder en 
utmaning för Arla

Mjölk

Foto:  

Fakta. Arlas resultat
 2021 2020
Omsättning halvår, miljoner euro: 5 441 5 377
Resultat, före räntor och skatt: 252 218
  
Resultatandel, av omsättning: 3 % 3 %
Mjölkpris till ägare, eurocent/kilo: 38,6 37,0
Antal medarbetare, heltid: 20 304 19 610

Två av de svenska mandaten i 
Arla Foods styrelse blir lediga 
i höst när företagets vice ord-
förande Heléne Gunnarson 
och ledamoten Janne Hans-
son lämnar sina uppdrag i 
samband med representant-
skapsmötet i oktober.

Janne Hansson, mjölkföretagare 
på Vallens gård i Hälsingland, 
kliver av efter endast tre år i sty-
relsen och han motiverar sin 
avgång med att han vill fokusera 
ännu mer på att utveckla sitt 
företag med drygt 1 200 mjöl-
kande kor.

13 år i styrelsen
Heléne Gunnarson har varit vice 
ordförande i Arla Foods under 
drygt tre år, suttit med i styrelsen 
i 13 år och varit förtroendevald i 
det kooperativa företaget i totalt 
21 år.

– Jag är stolt över hur Arla har 
utvecklats under de 20 år jag har 
varit förtroendevald. Men nu vill 
jag lämna över till en ny ledamot 
innan Arlas nya strategiperiod 
börjar senare i höst, säger Heléne 
Gunnarson till ATL.

Fokus på egna gården
Hon vill också ägna mer tid åt 
den egna gården och familjen 
som finns i Tvååker i Halland.

Är det något speciellt du är 
nöjd med och vill lyfta fram från 
dina 13 år i styrelsen?

– Jag är nöjd med helheten. 
Även om vi sänkte mjölkpriset 
häromdagen har Arla fortfa-
rande ett konkurrenskraftigt 

pris jämfört med andra europe-
iska mejeriföretag. Och mjölk-
priset är det viktigaste att jobba 
med för oss.

Arla Foods styrelse består 
totalt av 15 ledamöter av vilka 
fyra är svenskar. Kvarstående 
svenskar i styrelsen är Inger Lise 
Sjöström, Kolmården, och Jonas 
Carlgren, Linghem.

Ersättare utses i oktober
De två svenska ledamöternas 
avgång offentliggjordes av Arla 
Foods i samband med att företa-
get höll representantskapsmöte i 
Köpenhamn. Nya svenska leda-
möter utses av de svenska Arla-
medlemmarna och tillträder i 
samband med representant-
skapsmötet i oktober.

Arla Foods ägs av 9 700 med-
lemmar i sju länder: Danmark, 
Sverige, Tyskland, Storbritan-
nien, Belgien, Luxemburg och 
Nederländerna.

Styrelsen har 15 ledamöter och 
består för närvarande av sex 
danskar, fyra svenskar, två tys-
kar, två från Storbritannien och 
en ledamot från Belgien.

Styrelsen utser ordförande och 
vice ordförande inom sig. För 
närvarande är det Jan Toft Nør-
gaard från Danmark som svingar 
klubban. Då säger reglerna att 
vice ordföranden ska ha annat 
medborgarskap.

Marcus Frennemark

010-184 40 97 red@atl.nu

Svenska avhopp från  
Arla Foods styrelse

Heléne Gunnarson Janne Hansson
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TEKNIK
Redaktör: Fredrik Stork  /  010-184 42 70  /  teknik@atl.nu

Agrosolary är inte bara en teknik 
utan mer av en vision. Det blir tyd-
ligt under intervjun med innova-
tören Kurt Hansson, som är en av 
upphovsmännen bakom koncep-
tet.

För samtidigt som han pratar 
om vikten av att producera mer 
grön el pratar han lika mycket om 
hur viktigt det är att främja biolo-
gisk mångfald och öka skördarna. 
I Agrosolary förenas alla dessa 
tankar i ett koncept. Men vi tar det 
från början.

För dyra och otympliga
Problemet med dagens solföljare 
är att elen ofta blir för dyr ur ett 
svenskt perspektiv, helt enkelt 
därför att konstruktionerna är för 
dyra och otympliga.

Inom Agrosolary skissar man i 
stället på att resa solpanelerna på 
en vanlig trästolpe för att få en för-
nyelsebar konstruktion som bin-
der koldioxid. På trästolpen riggas 
sedan solpanelerna, som lätt kan 
riktas om med hjälp av enkla 
stänger. 

Allt styrs med hjälp av en extern 

Innovativa
solföljare en 
strålande idé

Panelerna på solföljaren är samman-
länkade med enkla stänger och när 
Kurt Hansson (eller Flexrowkolven) 
drar i handtaget justerats panelerna 
in efter solens position. Grenverket 
kan också vrida sig efter solen.
Foto: Lisbeth Rauden

Energi

Agrosolary, som tävlar i Agtech Challenge, skissar på ett 
unikt koncept där odlingen kombineras med solföljande  
solceller. Det ska i sin tur ge många fördelar, som högre 
skördar, mer el och inte minst ett högre och jämnare effekt-
uttag under dagen.

På morgonen  
har man ingen 
elproduktion 
men det får  
man om man 
använder  
solföljare

Kurt Hansson, innovatör 
och en av upphovsmännen 
bakom Agrosolary.

Amazone lanserar nya  
modeller av Ceus

Amazone lanserar två nya modeller av Ceus, bogserade kultivato-
rer/tallriksharvar med 3 respektive 4 meters arbetsbredd, båda 
typerna i stelt utförande. Effektbehovet startar från 150 häst-
krafter. Stubbearbetning, djupluckring och såbäddsberedning är 
några av användningsområdena. ATL
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Fakta. Så funkar det
Solpanelerna riggas på en 
träkonstruktion och riktas 
sedan om med hjälp av enkla 
metallstänger som är sam-
manlänkade mellan paneler-
na. På så sätt styrs vinkeln 
mot solen så att panelerna 
alltid hamnar i sitt mest opti-
mala läge. 

För att förhindra skuggbild-
ning av panelerna under dyg-
net kan hela grenpartiet vrida 
sig så att panelerna följer so-
lens gång från öster till väster. 

För att minska kostnaderna 
är tanken att alla solföljare i 
raden ska vara sammanlän-
kade så att det behövs färre 
Flexrowkolvar för att styra 
vinklarna och grenverkets 
vridning. 

Bedömningen är att det 
kommer att kosta 100  000 
kronor att ta fram ett fullska-
ligt solcellsträd.

Fakta. Kurt Hansson 
och Agrosolary
Kurt Hansson, 67, bor utan-
för Sala, är en känd innova-
tör i branschen och har varit 
involverad i en rad olika tek-
nikslag. 

Mest stolt är han över att 
han på 1980-talet tog fram 
ett patent för direktsådd, som 
dessvärre aldrig kommersiali-
serades. Själv tror han att han 
var för tidigt ute. Efter det har 
han undersökt förutsättning-
arna för både biogas- och el-
traktorer.

I Agrosolary ingår även 
Christian Danielsson som 
coach, Per Frankelius samt 
Magnus Landberg och Gustav 
Näslund från Flexrow. Sven 
Ruin, som är ingenjör inom 
styr- och reglerteknik och job-
bat med vindkraft, är också 
med i teamet.

ATL TV.  
Så funkar Flexrow
Kolla in en annan Agtech 
Challenge-uppfinning: Svens-
ka Flexrow, som ska effekti-
visera allt från såmaskiner 
till solceller och 
minska antalet 
lastbilar på vä-
garna.

www.atl.nu/tv

Kurt Hansson är en välkänd 
innovatör i branschen.

Energi

programvara som bygger på astro
nomiska beräkningar. Populärt 
sägs den här typen av solföljande 
teknik kunna öka produktionen 
med 30 till 40 procent.

– På morgonen har man ingen 
elproduktion men det får man om 
man använder solföljare, säger 
Kurt Hansson.

För dyra och otympliga
Solpanelsträden placeras sedan i 
rader med minst 25 meters mel
lanrum på åkern för att förhindra 
skuggbildning på panelerna och 
mellan solföljarna kan man sedan 
plantera fruktträd eller bärbuskar 
för att främja mångfalden eller öka 
skördeuttaget. 

Det finurliga med att kombinera 
träd i odlingslandskapet på det här 
sättet, agroforestry, som det heter, 
är att man får in mer skugga i land
skapet, vilket många gånger kan 
öka skördarna och samtidigt 
hind ra avdunstning och bortfors
lingen av jord.

Mellan varje solcellsrad kan 
man sedan odla spannmål, potatis 
eller vad man nu vill. Just potatis är 

exempel på en gröda som ofta mår 
bra av skugga när det är som var
mast, vilket man kan få till genom 
att programmera panelerna för att 
optimera både skuggbildningen 
och elproduktionen.

– Jag har läst att växterna 
stänger av fotosyntesen mitt på 
dagen när det är som hetast. Det 
skulle bli en winwin situation för 
att behålla fukt och inte torka ut 
grödan.

Kan snabbladda traktor
Men de positiva effekterna stan
nar inte där. Med 140 solföljare 
som är utspridda över 10 hektar 
skulle man snabbt komma upp i 
över 1 megawatts effekt. Gör man 
det kan man utan problem snabb
ladda en traktor eller en lastbil 
under de vilotidsregler som chauf
förerna måste tajma in.

Solens strålar går som bekant 
inte att skörda under natten men 
även här har Kurt Hansson tankar 
på en lösning inom ramen för ett 
annat tävlingsbidrag som han 
medverkar i, nämligen Triple Win.

Konceptet går ut på lagra över

skottsenergi i form av ammoniak, 
som sedan kan användas för att 
generera el när den behövs.

På väg att förverkligas
Hittills har solföljare inte varit 
lönsamma i Sverige men genom att 
kombinera alla dessa affärsnyttor 
hoppas Kurt Hansson att tekniken 
ska bli kommersiellt gångbar. 
Målet är i första hand att ta fram en 
fungerande prototyp för att sedan 
skala upp tekniken så att man får 
möjlighet att testa just detta.

Konceptet har varit under 
utveckling i ett par års tid och hål
ler nu på att förverkligas genom en 
annan uppfinning som också täv
lar i Agtech Challenge nämligen 
Flexrow. Det är en hydraulisk tek
nik som, enligt Kurt Hansson, är 
mycket väl anpassad för solföljar
konstruktioner. Mer om det i fak
tarutan här intill.
 

Fredrik Stork

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

Så här ser Agrosolarys vision 
ut, med 25 meters avstånd 
mellan solföljarna i raderna och 
instoppade träd och buskar 
däremellan. Bilden är hämtad 
från Agrosolarys presenta-
tionsfilm, som finns på nätet.
Foto: Kjell Sjelin/Gustav Näslund 

Ny finsk återförsäljare  
av ryska skördetröskor

Det finska bolaget Vihtiläinen Heftway Oy tar två av ryska Rostselmashs 
skördetröskor till Finland – fyrhjulsdrivna Nova 330 på 173 hästkrafter 
med ett skärbord på 4 eller 5 meter samt tröskan RSM 161 med 6 hjul 
och ett bord på 7 eller 9 meter och en effekt på 355 hästkrafter. Priser-
na börjar på 85 000 respektive 190 000 euro. ATL

R975i-spruta blir störst  
med JD-emblem

Med sina 7 500 liter blir John Deeres nya R975i-spruta den 
största bogserade modellen från företaget. Nytt är också att 
alla sprutorna i M900(i)- och R900i-serierna kan levereras 
med ett munstyckesavstånd på 25 centimeter samt att alla 
JD-modeller nu också får individuell munstyckeskontroll. ATL

+30-40%
Så mycket sägs den här  
typen av solföljande teknik 
kunna öka produktionen.
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Äppelträden dignar av frukt 
och förra veckan rullade plock
ningen i gång. Det ser ljust ut 
för äppelodlarna – men helt 
säkra kan de inte vara förrän 
det sista äpplet kommit under 
tak i början av november.

– Som odlare måste du ha en stor 
kylpåse på magen för att vara cool, 
säger Henrik Stridh, VD för 
Äppelriket, som säljer och mark-
nadsför äpplen från 65 odlare.

Det är en sårbar process och 
mycket som kan gå snett under den 
långa resan från vårblomning till 
skörd, till exempel frostnätter på 
våren, hagelskurar, torka och 
angrepp av skadedjur. Men hittills 
har 2021 varit gynnsamt på många 
sätt.

– Det beror på att vi har haft en 
stabil säsong utan ytterligheter.

Grunden lades med en riklig 

blomning, en pollinering som gick 
bra och därefter en riktig badsom-
mar.

– En bra badsommar ger mycket 
sötma i frukten – mycket sol ger 
mycket sötma. Nu har vi haft lite 
kalla nätter när vi har kommit in i 
augusti, vilket gör att det är en väl-
digt fin färg på dem också, säger 
Henrik Stridh.

Faran inte över
Henrik Stridh tror att 2021 ger en 
fin äppelårgång med väldigt bra 
smak, vilket också kan slå igenom i 
förädlade produkter som mos och 
cider. Nu hoppas han på många 
fina dagar även under den tidiga 
hösten – och att odlarna ska slippa 
hagel. Risken är störst i juli men 
faran är inte över.

– Hagel är det värsta som kan 
hända. På 20 sekunder kan allt 
vara fördärvat.

Just nu är det den tidiga sorten 
Discovery som skördas. Sedan föl-
jer olika äppelsorter på varandra 
ända fram till ungefär den 10 
november. Den ekonomiska för-
eningen Äppelriket har investerat 
mycket i förbättrad lagring så att 
svenska äpplen ska kunna finnas 
till salu ute i butikerna ända fram 
till nästa försommar.

Henrik Stridh tror att vi kan 
räkna med en större andel svenska 
äpplen i butikerna om skörden blir 
stor. Men om det också blir billi-
gare äpplen har han svårt att uttala 
sig om.

– Vi styr bara över råvarupriset. 
Hur slutpriset blir ute i butik styr 
inte jag över, vi är bara en del i den 
kedjan.

Cecilia Klintö/TT

Fruktodling

Lovande start på årets äppelskörd

Fakta. Fruktodling i Sverige
Äpplet dominerar stort inom svensk fruktodling. Av 314 fruktodlan-
de företag 2020 ägnade sig 298 åt just äpplen. På cirka 89 procent 
av den areal som används för fruktodling växer äppelträd.
Förra året noterades den näst högsta äppelskörden någonsin, 
drygt 29 000 ton.
Fyra femtedelar av all fruktodling sker i Skåne.
Utöver äpplen odlas även  
päron, plommon och körsbär.
Källa: Jordbruksverket

– Det blir upp till odlaren att 
kontrollera att fröet är det 
man beställt, säger Stefan 
Magnusson, produktansvarig 
för lantbruk på Dina försäk
ringar. 

Nyligen uppmärksammade flera 
medier att odlaren Bertil Ericsson 
fått fel fröer av en fröleverantör. 
Nu växer något helt annat än grön-
kål upp i hans odling. 

Han beräknar att felleveransen 
innebär en förlust på cirka 300 000 
kronor.

Men vad gäller om odlare får fel 
fröer vid leverans? ATL ställde frå-
gan till Stefan Magnusson som är 
produktansvarig för lantbruk på 
Dina försäkringar. Han är inte del-
aktig i den aktuella utredningen 
men kan berätta att han inte hört 
om ett liknande försäkringsfall 
tidigare.

Förväxlat växtskydd
Försäkringsbolaget har däremot 
haft hand om skador där växt-
skyddsmedel förväxlats och orsa-
kat skador på odlingar. Om det är 
en entreprenör som gjort förväx-
lingen blir denne ansvarig. 

– Då kan entreprenören få ta 
skadeståndet men med en ansvars-
försäkring kan man få hjälp med 
det, säger Stefan Magnusson.

Förväxlar odlaren medlet själv 
så står hen utan ersättning.

Fallet med fröförväxling verkar 

Svårt att kräva ersättning för 
odlingsskador av fröföretag

Växtodling

röra sig om en ansvarsfråga och nu 
ska Dina försäkringar, som är frö-
företagets försäkringsbolag, reda 
ut var felet har begåtts. Hur lång 
tid det kan ta kan Stefan Magnus-
son inte svara på. 

– Man försöker arbeta så snabbt 
som möjligt men det tar tid att få 

fram uppgifter. Om det är en skada 
man har stor vana vid kan det gå 
snabbt men vid osäkerheter och 
ämnen man inte varit med om 
tidigare kan det ta längre tid innan 
man förstår vilka frågor man bör 
ställa.

– Viktigast är inte att det går 

snabbt utan att det blir rätt infor-
mation.

Enligt Stefan Magnusson kan 
det bli svårt att få ersättning för 
odlingskostnader vid en fröför-
växling. Detta då många fröleve-
rantörer i leveransavtalet avskri-
ver sig ansvaret för odlingen. 

– Naturligtvis ersätter fröföre-
tagen felaktig leverans av själva 
fröet men när det har kommit i 
jorden tar man inget ansvar för 
odlingen. Det blir då upp till odla-
ren att kontrollera att fröet verkli-
gen är det man har beställt.

– Den här typen av förväxling är 
förhoppningsvis ovanlig men 
naturligtvis riktigt besvärlig för 
odlaren i fråga, säger Stefan Mag-
nusson. 

Stor skillnad
Bertil Ericsson, odlaren som fick 
fel frön, tycker att det är stor skill-
nad på en odling som blir fel på 
grund av förväxlat frö från en för-
sluten påse, som ska innehålla viss 
gröda, och andra odlingsrisker.

– Om man bedriver odlingen 
felaktigt eller utsätts för regn och 
översvämningar så begriper jag att 
de inte kan hållas ansvariga, säger 
Bertil Ericsson.

Förhoppningen är att kunna få 
ersättning inte bara för fröet utan 
även för de förluster det inneburit 
att odla upp fel gröda
Mia Martelleur

010-184 44 37 mia.martelleur@lrfmedia.se

Fakta. Odlingsrisker  
och försäkring
Odlingsrisker är något som är 
svårt att försäkra och går bara 
när det gäller hagel eller till  
exempel skorpbildning då fröet  
ej gror, något som hos de fles-
ta försäkringsbolag kallas för 
Grödaförsäkring. 
Anlitas en entreprenör för 
sådd finns ett något större an-
svar för själva jobbet. Om en-
treprenören sår för djupt eller 
inte alls så finns oftast möjlig-
het att få ersättning.

– Men det är samma här, ett 
dåligt utsäde kan inte ersättas 
annat än med nytt utsäde, sä-
ger Stefan Magnusson.
Då odlingen är väderberoen-
de är det ofta svårt att avgöra 
om det är ett dåligt utsäde el-
ler om det är något annat. Där-
för finns ingen försäkring som 
skulle kunna hantera detta 
rent praktiskt. Det skulle bli en 
kostsam historia, säger Stefan 
Magnusson.

Källa: Stefan Magnusson på Dina försäkringar.

Stefan Magnusson, produkt
ansvarig Lantbruk kund utveckling 
på Dina Försäkringar.

ATL den 26 augusti 2021

Bertil Ericsson beräknar att fel
leveransen ger en förlust på cirka 
300 000 kronor.
Foto: Privat

Foto: Johan Nilsson/TT



Hos oss får du en helhetslösning där vi tar ansvar för att all  
uppkoppling och IT funkar tillsammans. Vi hjälper dig med  
mobil, bredband, Microsoft 365, mobil växel och allt annat  
du kan behöva. Dessutom guidar vi dig inför framtiden så  
att du får rätt teknik när du behöver den. Välkommen att  
boka fri rådgivning på telia.se/enklare. 

Välkommen till Folknätet.

Samla all uppkoppling och IT på ett ställe

GÖR DET ENKLARE  
ATT VARA SMÅFÖRETAGARE
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Öjebyn
Äntligen kunde Öjeby Lant-
bruksmässa äga rum på tors-
dagen efter förra årets digitala 
variant.

– Det känns roligt att vara i 
gång igen, säger Jan Nilsson, 
försöksledare vid Agro Park i 
Öjebyn.

Dagen till ära bjöds på uppehålls
väder och besökarna strömmade 
till så fort mässan slog upp por
tarna på fälten intill Agro Park i 
Öjebyn. Det märktes att många 
hade längtat efter möten på plats 
och flera stannade till och pratade 
med varandra.

I den 1,8 meter djupa, 3 meter 
breda och 8 meter långa gropen tog 
Kristina Sigfridsson, växtodlings
rådgivare vid Hushållningssäll
skapet i Norrbotten och Väster
botten, emot besökarna.

– Det här är fjärde året som vi 
gräver ut en sådan här grop för att 

visa hur jordlagren ser ut och vad 
som händer under ytan på vall
odlingen.

Många lyssnade intresserat när 
hon berättade om vallens positiva 
effekter för klimatet som kolbin
dare. 7 centimeter långa rötter går 
ner i jorden i ett molager. Sedan 
följer lager av sand och packad lera. 
En linje av järnoxid skvallrar om 
det järnhaltiga grundvattnet och 
om att ett lager av syrerik jord har 
mött ett lager av syrefattig jord just 
här.

– Den här linjen sätter stopp för 
växtligheten. Växterna kan inte 
tränga igenom den, förklarade 
Kristina Sigfridsson.

Kan slippa sojan
Efter det att Kristina Sigfridsson 
hade berättat om jordlagren tog 
Annica Hansson, produktionsråd
givare från Växa, vid.

– Jag jobbar med mjölkgårdar 
och har sett hur de genom att öka 

Fokus på protein i gropen

Mässa

Fakta. Odlingslådorna  
i gropen

●● I gropen fanns 12 olika od-
lingslådor med tre olika 
vallblandningar.

●● Blandningarna var sådda 
på fyra olika djup 1, 2, 3 
och 4 centimeter.

●● Det visade sig att bland-
ningen med mest timo-
tej tar sig bäst i ett grunt 
sådjup, helst inte mer än 
1 centimeter, medan klö-
vern inte har några pro-
blem förrän vid 4 centi-
meters djup.

●● Det är lätt att överskat-
ta klöverns andel av val-
len och klöverns andel i 
såblandningen avgör inte 
heller hur stor del det i 
slutänden blir. Hur klövern 
trivs beror på gödsling, 
konkurrens med gräsarter 
och vallålder.

andelen protein i vallen kan slippa 
sojan. Det är fullt möjligt men det 
gäller att se till att förutsättning
arna för klövern är gynnsamma 
och att man inte gödslar för 
mycket till en början, säger hon.

Proteinhalten skiljer sig
Proteinhalten är oftast högre i 
andra och tredje skörden. Men när 
Annica Hansson har tittat på sta
tistik för norra Sverige såg hon 
däremot att första skörden var 
betydligt mer proteinrik än den 
andra. Eftersom det varierar så 
förespråkar hon att blanda foder 
från de olika skördarna.

– Annars är risken att korna får 
för mycket protein i första skörden 
och bara kissar ut en stor del av det 
och får för lite i den andra. Genom 
att blanda når man rätt mängd.

Att första skörden är mer prote
inrik i norra Sverige kan ha flera 
orsaker.

– Det kan bero på att man vill 

gödsla, så och skörda så tidigt som 
möjligt häruppe och så satsar man 
inte lika mycket på att gödsla till 
den andra skörden Genom att öka 
på gödslingen där kan man fak
tiskt tjäna sju kronor per ko och 
dag. Det är mycket pengar. Men då 
måste man ha rundbalar eller 
plansilo så att det går att blanda 
från de olika skördarna. Spannet 
mellan olika skördar kan ligga på 
mellan 10 och 18 procent protein.
 

Ann-Katrin Öhman 

010-184 40 91  red@atl.nu

1. Kristina Sigfridsson berättade 
om vallens positiva effekter för 
klimatet som kolbindare i den 1,8 
meter djupa, 3 meter breda och 8 
meter långa gropen. Sedan berät-
tade Annica Hansson från Växa 
om hur andelen protein i vallen 
kan öka.

2. 7 centimeter långa rötter går 
ner i jorden i ett molager.

3. Det är fjärde året som en grop 
grävs ut för att visa hur jordlagren 
ser ut och vad som händer under 
ytan på vallodlingen.

4. Minst 400 besökare kom till 
Öjeby Lantbruksmässa i torsdags.
Foto: Ann-Katrin Öhman

1

2 4

Kristina Sigfridsson, växtodlings-
rådgivare, Hushållningssällskapet. 
Foto: Hushållningssällskapet 

3
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Foderautomat 1000L

Foderhäck 
1,1x1,5x1,5

Behandlings-
front

Foder-
häck 
8pl.

Foder-
häck 
12pl.
Låsbara
grindar

Grind XXL 3,04x1,96

Foder-
häck 
Nöt 
12 pl.

Teleskopsgrindar
2-6m

Fårgrind 1,22x0,97 
& 1,83x0,9710% på 

utvalda produkter!
Kampanjen gäller t.o.m. 31/12-21 
med reservation för slutförsäljning. 
Moms och ev. frakt tillkommer.

Mellan 06.00 och 22.00 bör 
det vara omkörnings- 
förbud för tung trafik på 
motorvägar. Det menar Riks-
förbundet M Sverige. 

I dag finns det drygt 80 000 
tunga lastbilar i trafik. Plus ett 
stort antal utlandsregistrerade. 
Ett sätt att få ner antalet olyckor 
där de är inblandade är att de inte 
ska få göra några omkörningar 
på motorvägsnätet. Det menar 
Riksförbundet M Sverige och 
stöder sig på en test som gjordes i 
Skåne 2019.

I mars 2019 infördes ett 
omkörningsförbud för tunga 
lastbilar i rusningstid på E6 mel
lan Helsingborg och Vellinge för 
att man ville minska störning
arna och öka framkomligheten.

Sex månader senare kunde 
Trafikverket konstatera att anta
let olyckor nästan halverats jäm
fört med samma period året 
dessförinnan. Jämfört med peri
oderna mars–november under 
åren 2014–2019 var det också  
en tydlig nedgång i antalet 
olyckor.

Utsatt yrke
”En av de vanligaste olyckorna 
på motorväg är upphinnande
olyckor. Det här problemet för
värras när en lastbil som kör  
80 km/h går ut i vänsterfilen där 
alla andra kör i en högre hastig
het. Få saker är farligare för pri
vatbilister än kollisioner där 
tung trafik är inblandad”, säger 
Caroline Drabe, VD för Riksför
bundet M Sverige, i ett press
meddelande.

Nya siffror från Arbetsmiljö

verket visar att lastbilschauffö
rer är en av de mest utsatta yrkes
kategorierna. 

Främst män
Av de drygt 400 personer som 
omkommit i dödsolyckor i sam
band med arbetet från 2011 till 
2020 var 66 stycken lastbils
chaufförer. På andra plats kom 
lantbruket med 46 dödsolyckor.

Främst är det män mellan 55 
och 64 år som arbetar i enmans
företag, eller företag med få 
anställda, som råkar ut för död
liga olyckor på jobbet. 
 

Mikael Marklund

010-184 40 97 red@atl.nu

Entreprenad

”Förbjud  
tung trafik  
att köra om”

Av de drygt 400 personer  
som omkommit i dödsolyckor  
i samband med arbetet från 
2011 till 2020 var 66 stycken 
lastbilschaufförer. Det gör last-
bilschaufförer till en av de mest 
utsatta yrkeskategorierna. 
Foto: Istock

Helsingborg har fått ett rum 
med fågelkvitter och såg-
spånsdoft mitt i centrum. SLU 
studerar om ett besök i skogs-
rummet är lika bra som att 
vistas i en riktig skog.

Det är hälsofrämjande att vara ute 
i skogen, enligt forskning. Nu ska 
SLU och Helsingborgs stadsbygg
nadsförvaltning studera om det 
blir samma goda inverkan av ett 
besök i ett rum där ljud, lukt och 
interiör påminner om en skog.

– Syftet är inte att ersätta sko
gen. Men alla har inte möjlighet att 
själva gå ut i skogen, säger Anna 
Kowalik Tidblad, projektledare på 
Helsingborgs stad.

Besöket studeras
Besökare i skogsrummet får svara 
på en rad enkätfrågor, som bland 
annat handlar om hur stressad 
personen är. 

Efter besöket handlar frågorna 
om huruvida man känner sig lug
nare och om man kunnat koppla av 
under de rekommenderade 5–10 
minuterna i skogsrummet. 

15 personer specialstuderas. De 
får besöka rummet flera gånger 
och då ha en mätutrustning på sig, 
som bland annat mäter pulsen.

Lugn och ro i rummet
Skogsrummet är inrett i en stor 
grön låda och placerat bredvid 
lunchrestaurangen i kommunens 
lokaler i centrala Helsingborg. Här 
är mycket folk och ljud. 

Men inne i rummet med dörren 
stängd är det lugn och ro. Besöka
ren får sitta på en rejäl träbänk 
med avsågade björkar som rygg
stöd. Blicken riktas mot en film

Forskare tar in 
skogen i staden

Forskning

ATL TV. Skogsrum för 
stressade stadsbor
ATLs repor-
ter testar om 
skogsrummet 
är lika avstres-
sande som att 
gå i en riktig 
skog.

www.atl.nu/tv

Helsingborgs kommun och SLU studerar om ett skogsrum ger samma 
positiva effekt på hälsan som ett besök i riktig skog. Foto: Birgitta Sennerdal

– Alla har inte möjlighet att själva 
gå ut i skogen, säger Anna Kowa-
lik Tidblad på Helsingborgs kom-
mun.
Foto: Birgitta Sennerdal

duk som visar en film med skir 
bokskog och en porlande bäck. 

Det hörs fågelkvitter inne i rum
met och vedklabbar i varierande 
storlek på golvet sprider en doft av 
nyhugget virke. 

Sinnena samspelar
Forskning i laboratoriemiljö visar 
att de tre sinnena syn, hörsel  
och lukt samspelar och minskar 
stress snabbare än om de verkar 
enskilt.

– Min förhoppning är att om 
man använder rummet under lång 
tid och tar korta men regelbundna 
pauser för återhämtning så mår 
man bättre, säger Marcus Hed
blom från SLU som leder forsk
ningen i projektet. 

Om skogsrummet har en positiv 
effekt på människor kan liknande 
rum kanske inredas på äldreboen
den eller skolor, säger Anna Kowa
lik Tidblad. 

Birgitta Sennerdal

010-184 40 97 red@atl.nu
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Trots bättre resultat flaggar Mel
lanskog för framtida orosmoln i 
form av klimatändringar och ett 
osäkert politiskt läge. 

Mellanskog ökade leverans
volymerna med 9 procent och 
omsättningen med 8,5 procent 
under första halvåret i år. 

Rörelseresultatet ökade till 58 
miljoner kronor, nästan dubbelt så 
mycket som för motsvarande 
period i fjol.

Resultatet efter finansiella pos
ter var 77 miljoner kronor, att jäm
föra med 20 miljoner i fjol. 

I årets resultat ingår en kraftig 
förbättring för de finansiella 
intäkterna, från minus 10 miljoner 
kronor i fjol till ett plus på 19 mil
joner kronor för det första halvåret 
i år. Utdelningen från Setra upp
gick till 18 miljoner kronor.

Men Fredrik Munter, VD för 

Mellanskog flaggar också för 
orosmoln på sikt. 

Klimatförändringarna innebär 
stora risker för skogsägarna, sam
tidigt som ett osäkert politiskt läge 
äventyrar skogsnäringens för
måga att bidra till lösningen, anser 
han.

”Jag är mycket bekymrad över 
våra politikers oförmåga att skapa 
långsiktiga och trygga 
förutsättningar. Skogsägarna 
behöver långsiktigt stabila spel
regler för att kunna leverera allt 
det som samhället efterfrågar”, 
säger han. 

Ulf Aronsson

Bensinpriset och dieselpriset bru
kar sjunka till hösten. Så ser det 
inte ut att bli i år – och en bidra
gande faktor är en ny lag som 
infördes den 1 augusti.

– Det här är ju inte ett normalår 
så man kan inte lita på hur det bru
kar vara, säger Johan G Andersson, 
VD på branschorganisationen 
Drivkraft Sverige.

Priset på brentolja har stigit sta
digt i år (+36 procent) men histo
riskt sett är det inte på några 
rekordnivåer (–38 procent jämfört 
med för 10 år sedan). Priset för die
sel vid pumpen har ändå varit 
rekordhögt i augusti.

”Våra rekommenderade priser 
för diesel ligger under augusti 
månad på de högsta nivåerna 
någonsin”, säger Johan Söderberg, 
chef för drivmedelserbjudandet på 
Circle K.

Drygt 60 procent av kostnaden 
för bensin och diesel består av 
skatter och moms. Resterande del 
beror i huvudsak på råvarupriser 
och valutakurser.

Att priserna är höga nu beror på 
flera faktorer. En faktor är den nya 
reduktionsplikten som trädde i 
kraft den 1 augusti, säger Johan G 
Andersson.

Reduktionsplikten går ut på att 

reducera växthusgasutsläppen 
från fossila drivmedel genom att 
blanda ut dem med förnybara bio
drivmedel. På så vis släpps mindre 
växthusgaser ut per förbrukad 
liter bensin eller diesel.

Fram till 2030 ska utsläppen 
från fossil diesel ha minskat med 
66 procent genom inblandning av 
förnybara biodrivmedel.

Om biobränslen är fortsatt 
dyrare än fossila bränslen kommer 
reduktionsplikten att innebära 
stegrade priser fram till 2030. 
Även skattenivåer, råoljepriset och 
valutakurser har stor inverkan.

– De nya nivåerna för reduk
tionsplikt träder i kraft den 1 janu
ari 2022, det är ett datum att hålla i 
minnet för när man kan vänta sig 
nästa prisuppgång, säger Johan G 
Andersson på Drivkraft Sverige.
Tea Oscarsson/TT

Drivmedel

Ny lag skickar dieselpriset  
upp på rekordnivåer

Vanliga år brukar dieselpriset 
sjunka på hösten. 
Foto: Fredrik Stork

En undersökning från Norr
mejerier finns med som en av 
sju fallstudier från hela världen 
i International Dairy Federa
tions rapport ”Dairy Sustaina
bility Outlook.”

– Vår undersökning visar hur 
viktiga norrländska mjölkgår
dar är för den biologiska mång
falden, säger AnnaKarin 
Karlsson, hållbarhetsdirektör 
på Norrmejerier. 

Bara 7 procent av Sveriges yta 
består av jordbrukslandskap, ändå 
finns hälften av alla växter, dägg
djur, kräldjur och grodor där. En 
tredjedel av alla rödlistade arter är 
beroende av odlingslandskapet. I 
de fyra nordligaste länen är jord
bruket helt avgörande för att 
behålla artrikedomen.

– Om inte marken brukas tar 
skogen snabbt över och arter för
svinner. För att få en bild av den 
biologiska mångfalden gjorde vi 
nedslag på åtta mjölkgårdar från 
norr till söder och från kust till 
inland i vårt område, säger Anna
Karin Karlsson.

200 växtarter
Den nordligaste gården låg i Tor
nedalen nära Polcirkeln och den 
sydligaste på Höga kusten. I inlan
det besöktes en gård i Vilhelmina, 
en i Nälden och två gårdar vid Vin
delälven och Piteälven. Vid kusten 
gjordes ett nedslag i kotäta 

Robertsfors kommun. Slutligen 
låg en gård i Bredbyn i norra Ång
ermanland.

På gårdarna fanns 200 olika 
växtarter, av vilka åtta rödlistade. 
Mest artrika var naturbetesmar
kerna, på ett begränsat område 
fanns så många som 54 olika väx
ter. Vägkanter och marker som har 
legat i träda i mer än fyra år var 
andra artrika marker.

Otroligt viktig miljö
På gårdarna fanns 41 olika fågelar
ter. Nästan hälften av dem var röd
listade.

– Det visar vilken otroligt viktig 
miljö jordbrukslandskapet är, 
säger  AnnaKarin Karlsson.

Tre av gårdarna var Kravcerti
fierade men det gick inte att se 
någon större skillnad i artrikedom 
mellan dem och de andra.

Jordbruket i Norrland består av 
små tegar som till största delen 
utnyttjas för vallodling och därför 

används lite växtskyddsmedel. Det 
finns också färre skadeinsekter 
beroende på de kalla vintrarna och 
den kortare odlingssäsongen, det 
gör att skillnaden blir mindre här
uppe mellan konventionell och 
ekologisk produktion.

Ekonomisk kompensation behövs
Många åtgärder för att öka den 
biologiska mångfalden som lärk
rutor och blomkanter har inte 
samma effekt i norra Sverige. Här 
är det snarare andra insatser som 
behövs. 

Framför allt är det bra om natur
betesmarkerna ökar. Man kan till 
exempel flytta stängsel och få med 
litet skogsmark i hagen. Dessutom 
är det bra att slå vägkanter så sent 
som möjligt så att blommorna har 
hunnit fröa av sig.

Några andra tips är att låta 
betesvallarna vara långliggande, 
gärna mer än fem år, gynna stora 
fält med öppna diken med lågväx
ande sly och små fält med varie
rande och lövrika bryn. Att restau
rera myrslåttermarker har en god 
inverkan på fågellivet.

– Men det är viktigt att bön
derna också får ekonomisk kom
pensation för sina insatser, menar 
AnnaKarin Karlsson.

AnnKatrin Öhman

010-184 40 97 red@atl.nu

Jordbruket avgörande för att 
behålla artrikedomen i norr

AnnaKarin Karlsson, hållbarhets
direktör på Norrmejerier.
Foto: Johan Gunséus

Fakta.  
Mjölkproduktion i Norrland

●● Mellan 1981 och 2020 mins-
kade antalet mjölkkor i de fy-
ra nordligaste länen med 63 
procent och antalet företag 
med mjölkproduktion med 
94 procent. I dag levererar 
330 gårdar mjölk till Norr-
mejerier från 23 000 mjölk-
kor. Tillsammans håller de 
öppet 55 000 hektar mark.

●● Norrmejerier har tillsam-
mans med Rise skissat på tre 
olika framtidsscenarier för 
mjölkproduktion i Norrland, 
den läggs ner och ersätts 
med växtodling, markerna 
ersätts med skog eller den 
fortsätter som i dag.

●● Slutsatsen är att mjölkpro-
duktion är det bästa för kli-
matet och den biologiska 
mångfalden.

●● Den biologiska mångfalden 
minskar om slåtter- och be-
tesmarker upphör. Om mar-
kerna ersätts med växtod-
ling kommer användningen 
av växtskyddsmedel att öka.

●● Dessutom förloras en kol-

sänka på 73 000 ton koldiox-
id per år.

●● I skogsscenariet tar det 20 
år innan skogen bidrar till en 
nettoinlagring av kol i bio-
massa. Under den tiden ökar 
utsläppen till 96 000 kol-
dioxidekvivalenter.

●● Självförsörjningsgraden som 
redan i dag är låg i Norrland, 
21 procent, skulle sjunka yt-
terligare om mjölkproduk-
tionen försvinner. 79 000 
ton mejeriprodukter och nöt-
kött måste transporteras 
från  andra delar av Sverige 
eller importeras från andra 
länder.

●● Dessutom skulle 2 258 ar-
betstillfällen gå förlorade. I 
spannmålsscenariot ersätts 
925 av dessa och i skogssce-
nariot ersätts bara 165.

Källa: ”Betydelsen av mjölkproduktion i Norrland 

sett ur ett miljö- och systemperspektiv.” Rapport 

på uppdrag av Norrmejerier utförd av Rise.

Forskning

Skogsindustri

Bättre resultat för Mellanskog  
– men flaggar för orolig framtid
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Massavlivningen av miljontals 
tuppkycklingar förbjuds från 
och med nästa år i Tyskland 
och Frankrike. Men i Sverige 
finns ännu inga planer på för
bud.

– Vi väntar ut en bättre 
metod, menar Helena Elofsson 
på Jordbruksverket.

Varje år sätts omkring 10 miljoner 
värphöns in i produktion i Sverige. 
Inom EU ligger siffran på cirka 
330 miljoner. 

För varje värphöna som kläcks 
kläcks också en tupp. Tuppkyck-
lingar är i praktiken värdelösa då 
de inte ger några ägg och växer för 
långsamt för att marknaden ska 
vara intresserad av köttet. Därför 
destrueras miljarder tuppkyck-
lingar varje år.

Tyskland först med förbud
Debatten kring massavlivningen 
har varit både lång och utdragen. 
Men i slutet av förra året gick 
Tysklands jordbruksminister Julia 
Klöckner ut med att hon ville 
införa förbud mot avlivning av 
tuppkycklingar. 

Förslaget, som gick igenom i 
januari i år, gör att Tyskland blir 
först i världen med en sådan lag-
stiftning och redan nästa år är det 
förbjudet att döda nyfödda tupp-
kycklingar.

Några månader senare införde 
Frankrike samma lagstiftning, 

med förbud från och med 2022. 
Till den 1 januari måste alla kyck-
lingkläckerier ha installerat eller 
beställt maskiner som låter dem 
bestämma kycklingens kön i 
ägget. 

Uppfödarna kommer att få ett 
utvecklingsstöd och förändringen 
förväntas också leda till att snitt-
priset för en kartong med sex ägg 
ökar med 1 eurocent.

Strax därefter tittade EU-kom-
missionen närmare på frågan och 
flera länder uppmanade EU-kom-
missionen att göra en konsekvens-
analys av vad ett förbud på EU-
nivå skulle betyda.

Olika lagstiftning
I Sverige gasas omkring 5  
miljoner hankycklingar ihjäl varje 
år, enligt uppgifter från Svenska 
Ägg. 

Helena Elofsson, djurskydds-
chef på Jordbruksverket, menar att 
det ännu inte finns några planer på 
ett förbud i Sverige.

– Våra kolleger i Tyskland har  
i de samarbeten vi har på djur-
skyddsområdet lyft denna fråga 
och gett oss information. Den 
tyska och svenska djurskydds-
lagstiftningen skiljer sig dock åt 
och i Tyskland får djur bara avlivas 
i vissa syften. I Sverige ser lag-
stiftningen annorlunda ut och det 
är tillåtet att avliva djur oavsett 
syfte så länge det görs med god-
kända metoder och på det sätt som 

Inga planer på svenskt förbud 
mot avlivning av tuppkycklingar

Fjäderfä

Helena Elofsson, djurskyddschef 
på djuravdelningen, Jordbruks
verket.
Foto: Jordbruksverket

Under varumärket Respeggt säljer 
det tyska företaget Seleggt ägg 
som tagits fram med en metod där  
de könsbestämmer embryona i 
äggen.
Foto: Hans Dahlgren

djurskyddsreglerna föreskriver, 
säger Helena Elofsson.

Förhoppningen från Tysklands 
håll är att flera länder ska följa 
efter, varför finns det inga såda
na planer här ännu?

– Vi är naturligtvis positiva till 
att komma bort från denna avliv-
ning, både ur ett etiskt och ett håll-
barhetsperspektiv. Men just nu 
pågår en utveckling av en ny 
metod att sortera äggen som vi 
tror mer på än den som används i 
Tyskland i dag. Den nya metoden 
är både vi och äggnäringen mycket 
positiva till, säger Helena Elofsson.

Undersöker äggen
I dag finns en rad olika metoder på 
marknaden för att sålla ut äggen. 
En teknik går ut på att genomlysa 
äggen för att se vad det är för  
kön. Ett annat sätt, som ATL skrev 
om 2018, är genom det tyska före-
taget Seleggt som tagit fram en 
teknik där det görs ett hål på 0,3 
millimeter med hjälp av laser. Med 
några droppar vätska från ägget 
görs en hormonanalys och de kan, 
nio dagar efter värpning, avgöra 
om det är en hon- eller hankyck-
ling.

– Det har varit hårt tryck både i 
Tyskland och i Frankrike för att få 
fram metoder för att komma bort 
från avlivningen. Nackdelarna 
med dessa metoder är att man går 
in dag 9 eller så sent som dag 13. Då 

har fostret hunnit utvecklas 
gans ka långt medan den metod 
som nu utvecklas i Sverige sorterar 
redan dag 1 och det ser vi klara 
fördelar med, säger Helena Elofs-
son.

Här har det pågått forsknings-
studier på Linköpings universitet i 
ämnet sedan 2018. Där har de 
utvecklat en metod där de kan sär-
skilja äggen redan dag 1, vilket gör 
hanteringen lättare eftersom anta-
let ägg som måste kläckas bara blir 
hälften så många.

– Man vill ju sortera äggen så 
tidigt som möjligt för att fostret 
inte ska hinna utvecklas. På Lin-
köpings universitet analyseras 
små skillnader i de gaser som 
äggen ger ifrån sig och som skiljer 
sig beroende på könet. Då behöver 
äggen inte öppnas och det går att 
bedöma könet redan första dagen. 
Äggen behöver inte öppnas och de 
som sorteras bort kan användas 
som livsmedel, säger Helena Elofs-
son.

Men metoden behöver bli mer 
effektiv och kommersiellt gång-
bar.

– Resultaten hittills har varit 
mycket positiva och nu gäller det 
att kunna skala upp. Äggnäringen 
är positiv till metoden som är bra 
både ur ett etiskt och ett hållbar-
hetsperspektiv.

Ellinor EkeGöransson

010-184 44 88 ellinor.eke-goransson@atl.nu

En lantbrukare i 70årsåldern 
avled när han fick en bal över 
sig i samband med arbete 
under vallskörden. 

Det var i förra veckan som lant-
brukaren arbetade med att hantera 
balar på en åker utanför Karlstad, 
rapporterar NWT. 

Något började kärva med 
utrustningen och mannen läm-
nade traktorhytten för att under-
söka vad som hänt. 

Av någon anledning föll en bal ut 
ur maskinen och träffade mannen 
så svårt att han omkom av sina 
skador, skriver tidningen.  

Ingen person är misstänkt för 
brott men eftersom olyckan 
skedde på en arbetsplats har det 
gjorts en anmälan om arbetsmiljö-
brott till Arbetsmiljöverket.

Tidigare i somras avled en annan 

lantbrukare i Värmland när han 
blev klämd av en vagn.

– Det är två olyckor på kort tid 
där personer förolyckats. Det är 
förfärligt, säger Patrik Olsson, 
ordförande för LRF Värmland.

Han fortsätter: 
– Båda var personer jag kände 

väl. De var i båda fallen kloka, 
ansvarsfulla och omdömesgilla 
personer. Olyckan är nära. Vi 
behöver alla uppmärksamma oss 
själva på riskerna som finns med 
det vi gör.

”Hårt drabbat”
Olyckor i samband med balhante-
ring har krävt många liv. 

Mellan åren 2005 och 2018 
inträffade 12 dödsolyckor i sam-
band med hantering av storbalar. 

– Det är bara att beklaga att det 
skett ännu en gång. Lantbruket är 

hårt drabbat av allvarliga olyckor. 
Jag känner inte till omständig-
heterna i det här fallet men  
generellt kan man säga att maskin-
haverier i fält alltid innebär en 
ökad risk, säger Anders Danielson, 
ordförande och säkerhetsexpert i 
föreningen Säker arbetsmiljö.  

Den här olyckan skedde ute i fält, 
vad ska man tänka på om man 
får problem?

– Det man kan säga generellt är 
att man alltid ska stänga av maski-
neriet när något börjat krångla. 
Försöka ta ett steg tillbaka och 
fundera på hur man ska angripa 
problemet på ett säkert sätt. Men 
när det är bråttom och regnmol-
nen tornar upp sig är det lättare 
sagt än gjort.
Cecilia Persson

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

Lantbrukare död efter 
olycka med storbal

Olycka

Dvärgkon Rani har blivit en kändis på sociala medier. Kon är två 
år gammal och bara 51 centimeter hög. Dvärgkon väger endast 
26 kilo och ägarna driver en farm i Charigram i Bangladesh, 25 
kilometer från staden Savar. Ägarna, som menar att Rani är den 
minsta kon i världen, har ansökt om att skrivas in i ”Guinness re
kordbok”. 

Foto: MUNIR UZ ZAMAN/AFP/TT

Dvärgkon Rani en superstjärna

Utrikes
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Fakta. Blomfeltsgården
Bolagsform: Enskild firma.
Ägare: Nils-Olof och Lise-
lotte Rehnman.
Verksamhet: Ekologisk 
mjölk- och köttproduktion.
Antal anställda: 1.
Omsättning: 4,5 miljoner 
kronor.
Resultat: 1 miljon kronor.
Areal: 155 hektar. 40 hek-
tar korn och resterande vall. 
200 hektar skog.
Antal djur: 45 mjölkkor och 
90 ungdjur.
Maskinpark: ”Vi har det 
mesta men lejer in för att 
pressa rund balar. 2003 köp-
te vi en mjölkrobot.”
Storlek på investering: ”Vi 
har byggt ut ladugården i 
två omgångar, bland annat 
för att kunna vara Kravcerti-
fierade. Det har kostat cirka 
1 miljon kronor varje gång.”
Kalkyl vid investering: ”Ef-
tersom vi har gjort utbygg-
naderna i omgångar har vi 
inte behövt ta lån.”
Så jobbar vi med hållbarhet: 
”Vi odlar ekologiskt. Allt  
foder kommer från egna  
odlingar förutom protein-
koncentrat. Djuren går ute 
och betar fyra månader per 
år.”

Ale.
En del av mjölken blandas med 
konventionell mjölk och slakte-
riet utför inte längre Krav-
slakt.

– Det känns som om man 
satsar mer på att marknads-
föra maten som lokalproduce-
rad än som Kravcertifierad, 
säger Nils-Olof Rehnman, 
bonde utanför Luleå.

Han ställde om till ekologisk pro-
duktion redan 1994. Då började 
han lägga om åkermarken för att 
den skulle ge bra avkastning utan 
konstgödsel och kemiska bekämp-
ningsmedel. 

Det tog några år innan han hade 
fått upp volymerna men 2001 var 
han redo för att ta nästa steg. Då 
byggde han ut ladugården så att 
ungdjuren skulle få liggbås. Nu 
diar kalvarna sin mamma och 
lever på helmjölk de tolv första 

veckorna i sitt liv. Fyra månader 
per år går alla djuren ute på bete. 

Men trots att Nils-Olof Rehn-
man tidigt uppfyllde reglerna för 
att bli Kravbonde tog det flera  
år innan han kunde bli certifierad. 
Inte förrän 2006 började Norr-
mejerier köpa in Kravmjölk.

”Har det lika bra”
När han sedan började föda upp 
köttdjur såldes köttet som Krav-
kött. Men den möjligheten för-
svann för ett år sedan. Då slutade 
Norrbottensgården med sin slakt 
enligt certifieringen.

– Nu har mina djur det lika bra 
som tidigare, men köttet får inte 
säljas som Kravkött och Norr-
mejerier kan inte sälja all ekolo-
gisk mjölk utan en stor del  
blandas i den konventionella mjöl-
ken. Det känns som att utveck-
lingen går åt fel håll, säger Nils-
Olof Rehnman.

Norrmejeriers tillförordnade 
VD Daniel Edblom beklagar att 
intresset för ekologisk mjölk har 
avtagit de senaste åren.

– Det gör att vi inte kan ta emot 
nya leverantörer av ekologisk 
mjölk. Vi betalar fortfarande mer 
för den, just nu 85 öre kilot, men av 
31 miljoner kilo är vi tvungna att 
blanda 10 miljoner med den kon-
ventionella mjölken. Det har att 
göra med en generell nedgång av 
efterfrågan på färsk mjölk och fil-
mjölk, vilket också drabbar den 
ekologiska. Dessutom har pande-
min med mycket hemundervis-
ning gjort att skolorna köper in 
mindre mjölk och det är till sko-
lorna den stora volymen av ekolo-
gisk mjölk går.

2020 valde också Norrbottens-
gården att sluta slakta enligt Kravs 
regler.

– Problemet är att djuren aldrig 
får övernatta i samband med slak-

Svårt att vara Kravbonde i norr

Mjölk

Nils-Olof Rehnman ställde om till ekologisk produktion redan 1994. Foto: Ann-Katrin Öhman

Tips. Så ställer du om 
till ekologiskt
1. Det behövs större åker-
arealer eftersom avkast-
ningen blir lägre.
2. Det krävs utsäde med 
mycket klöver eftersom 
man inte kan använda 
konstgödsel.
3. Det är enklast att ha  
stutar som köttdjur efter-
som de ska gå ute på bete 
fyra månader per år.

ten. Det är svårt att tillgodose när 
vi har ett så stort upptagningsom-
råde, från Umeå i söder till Pajala i 
norr, säger VD Ingemar Hansson.

Egna köttlådor
I dag återtar Nils-Olof Rehnman 
allt kött som slaktas på Norrbot-
tensgården och säljer det som 
köttlådor i egen regi.

– Jag tycker det är synd att jag 
inte längre får marknadsföra det 
som Kravkött, även om mina kun-
der inte verkar bry sig så mycket 
om det, det viktiga för dem är att 
det är ekologiskt och lokalprodu-
cerat och att djuren har fått rätt 
foder. Men jag tycker ändå att det 
är ett steg i fel riktning.

Ann-Katrin Öhman

010-184 40 97 red@atl.nu

Gården ligger i Ale – en by med 170 invånare tre mil utanför Luleå. 2006 började Norrmejerier köpa in Kravmjölk. Gården lejer ut rundbalspressningen.
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Era djur ska omhändertas och 
ni ska betala för det nu. Det 
menade den falska djurinspek-
tör som nyligen kontaktade 
djurägare i Kronobergs län. 

En person kontaktade nyligen 
djurägare i Kronobergs län och 
berättade att deras djur skulle 
omhändertas, samt krävde dem på 
pengar. Personen sa sig heta Erika 
Nilsson och vara djurskyddshand-
läggare på länsstyrelsen. Men 
någon person med det namnet och 
den befattningen finns det inte 
där.

– Djurhållaren var mycket upp-
rörd och kände sig hotad, säger 
Stefan Carlsson, lantbruksdirek-
tör på Länsstyrelsen i Kronoberg 
till ATL.

Han anser att det inträffade är 
mycket allvarligt och kan skada 
länsstyrelsens förtroende som 
myndighet.

Har det funnits något ärende där 

djurägarna varit inblandad?
– Nej, det har det inte, säger Ste-

fan Carlsson.
Händelsen har polisanmälts av 

länsstyrelsen.

Kommer den att leda någonstans 
tror du?

– Jag hoppas att polisen inte läg-
ger ner utredningen direkt i alla 
fall.

Be om legitimation
Länsstyrelsen uppmanar nu alla 
som får besök av en handläggare 
att be om legitimation och om det 
är en telefonkontakt, att ringa till-
baka till länsstyrelsen och be att få 
tala med personen eller dennes 
chef för att försäkra sig om att per-
sonen finns på riktigt.

Händelsen i Kronobergs län är 
inte unik –  i somras utförde en 
falsk inspektör en kontroll av en 
djurbesättning i Kalmar län. Även 
den händelsen har polisanmälts.

Personen i fråga den gången 

Falsk inspektör försökte lura 
djurägare på pengar

Aktivism

Karin Bergman, landsbygdsdirek-
tör Länsstyrelsen i Kalmar.
Foto: Oskar Schönning 

körde in hos en lantbrukare i en bil 
märkt med länsstyrelsens logotyp, 
sade sig vara från myndigheten 
och ville kontrollera djurhåll-
ningen ”med anledning av ett 
ärende”. 

Personen visade ingen legitima-
tion och bar inga kläder med läns-
styrelsens logotyp men kontrolle-
rade djur både i stallet och på betet.

– Vi upptäckte det genom att 
lantbrukaren själv ringde in för att 
fråga om kontrollen, vilket är gan-
ska vanligt. Då märkte vi att ingen 
från länsstyrelsen varit på besök, 
säger Karin Bergman, landsbygds-
direktör, till ATL.

Brottet är polisanmält
Länsstyrelsen ser mycket allvar-
ligt på händelsen som är polisan-
mäld. 

– Att falskt utge sig vara från en 
myndighet är ett brott och vi har 
polisanmält det. Händelsen skapar 
oro och obehag hos djurägaren och 
det skadar förtroendet för länssty-

Nyheter

Länsstyrelsen i Kalmar har nu 
gått ut med en varning till alla 
djurhållare om att vara extra upp-
märksamma vid kontroller. Att 
alltid be om legitimation när 
någon uppger sig vara djurskydds-
kontrollant är en av försiktighets-
åtgärderna.

– Vi vet att djurhållare har 
mycket besök ute på gårdarna men 
känner man inte igen personerna 
är det väldigt bra att be om legiti-
mation. Det har våra medarbetare 
alltid på sig. Om någon ringer från 
länsstyrelsen, eller annan myn-
dighet, och vill boka ett besök, 
eller kommer oanmäld, ska man 
gärna ringa tillbaka till myndighe-
ten och få det bekräftat. Om perso-
nen inte kan styrka sin identitet 
och sitt uppdrag bör händelsen 
polisanmälas, säger Karin Berg-
man.
Ellinor Eke-Göransson

010-184 44 88 ellinor.eke-goransson@atl.nu

Mikael Marklund

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

relsen och vår tillsyn av svensk 
djurskyddslagstiftning, fortsätter 
Karin Bergman.

Det är första gången Kalmar län 
drabbas, men liknande händelser 
har förekommit i andra län tidi-
gare. Förra hösten skrev ATL 
bland annat om hur aktivister vid 
flera tillfällen runt om i landet fått 
djurägare att tro att de är represen-
tanter från länsstyrelsen och är på 
gården för att utföra djurskydds-
kontroller. 

Dragone Road VL 200 

69.900:- Maskiner för varje behov

KUHN BP 30, inkl. hydraulisk 
sidoförskjutning och slitmedar 

64.900:-

P
N

21
08

Grönyteskötsel

Vårt utbud av högkvalitativa maskiner från slag- och 
rotorklippare till armklippare gör det enkelt att hitta 
den optimala maskinen för just ditt behov.

Just nu kampanjpriser:
Dragone VL 240 H 43.900:- | Dragone Road VL 200 
69.900:- | KUHN BP 30 64.900:- | KUHN TBE 242 
93.900:- | Votex Super Bingo 3/300 62.900 | Votex 
Landmaster 310 81.900:-

Maskinerna finns för omgående leverans. Vi hjälper 
dig hitta rätt maskin och rätt utrustningsnivå. 
Välkommen att kontakta din säljare!

Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se

Följ oss på 
sociala medier

Votex Super Bingo 3/300, 
inkl 2 st stödhjul 

62.900:-
Bednar Noremat Herder

Alla maskiner levereras inkl PTO-axel. Priser exkl moms. 
Begränsat antal. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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Kestad/Stöcke/Lund.
På Västgötaslätten är den 
största delen av skörden 
avklarad och i Skåne har den 
varit utdragen. Kraftiga 
väderväxlingar med skyfall, 
översvämningar och perioder 
av torka gör att spannmåls-
skörden inte når några 
rekordnivåer i år.

ATL följde med när 77-årige 
Dan Poucette i Kestad, Götene 
kommun, bärgade sitt ekovete 
under förra veckan. På fälten 
runt hans gård är allt tröskat och 
årets skörd beskrivs som 
extremt tidig i trakterna runt 
Kinnekulle och Västgötaslätten. 
Men Dan Poucette är inte nöjd 
med årets skörd. Värmen och 
torkan i juli har kraftigt påver-
kat det ekologiska vetet och han 
tror inte att det kommer att bli 
någon stor skörd, tvärtom.

Hälften klart
Hos Erik Bäckström i Stöcke 
söder om Umeå var det full fart 
när ATL kom förbi. Han har 
fått undan 90 hektar av kornet, 
vilket är ungefär hälften av 
hans totala areal. 

– Jag körde på så mycket som 
möjligt men när jag var färdig 
var inte Lantmännen redo för 
det. De hade inte fått i gång sin 
nya tork i Degernäs. Under tiden 
som jag väntade på det kom det 
70 millimeter regn på fyra 
dagar, säger han och berättar att 
det har varit viktigt att komma 
ut mellan regnskurarna. 

Återkommande regn har 
också försenat arbetet och även 
sänkt kvaliteten i Skåne, där i 
princip all spannmål nu är skör-
dad.

”Lite bortskämda”
I början av förra veckan tröska-
des den sista spannmålen hos 
Jonas Tornhill strax utanför 
Lund.

– Vi har blivit lite bortskämda 
de senaste åren med att komma i 
gång i mitten eller slutet av juli 
men i år var vi i gång i början av 
augusti. Det har varit lite utdra-
get med en del regnskurar. Men 
överlag har det gått helt okej, 
säger han.

Han odlar höstvete, maltkorn, 
sockerbetor och lite hösilage på 
drygt 300 hektar. Några dagar 
efter det att spannmålen var 
bärgad hade han också hunnit så  
klart rapsen.

Hans Dahlgren

010-184 40 97 red@atl.nu

Olof Peronius

010-184 44 66  olof.peronius@atl.nu

Oskar Sjölander

010-184 40 97 red@atl.nu

”I år är proteinhalterna ganska höga både i vete och i korn. Framför allt för att man 
gödslat för en betydligt högre skörd än vad man fick. Och det är ett problem särskilt 
i maltkornet där allt inte är godkänt som maltkornsråvara”, säger Kerstin Wahlquist, 
växtodlingsrådgivare på HIR Skåne.
Foto: Hans Dahlgren

Skördekoll

Skörden rullar in 
runt om i landet

”I väntan på att torken ska bli redo att ta emot har jag  
koncentrerat mig på att få undan halmen, jag har bekymmer 
med kronhjort och fåglar som ger sig på balarna”, säger Erik 
Bäckström i Stöcke.
Foto: Patrick Trägårdh

”För en vecka sedan blev vi färdigtröskade och några dagar senare var vi färdiga med rapssådden också. Det känns skönt att ha tagit den i mål”, 
säger Jonas Tornhill, växtodlare utanför Lund i Skåne.
Foto: Hans Dahlgren
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”2019 hade jag ekologiskt vete här och då var det å andra sidan jättebra så det är klart att det är tråkigt”, säger Dan Poucette i Kestad. 77-åringen har varit med ett tag och 
har 20 år som ekologisk lantbrukare i ryggen. 
Foto: Oskar Sjölander

Skördekoll
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Caryx För säkrare övervintring och bättre
utveckling på våren i din höstraps...

Doseringsvägledning för Caryx på höstenSeptember 2021

Undvik sträckning av tillväxtpunkten
och få en starkare planta.
En rapsplanta har oftast en snabb- och god tillväxt under
hösten vid goda förhållanden.
Den ska gärna utveckla 8 blad, 8 cm pålrot och 8 mm rot-
hals och samtidigt ha tillväxtpunkten lågt sittande för att
klara en påfrestande vinter och tidig vår.

� Reducerar tillväxten
� Motverkar sträckning av tillväxtpunkten
� Större rotnät och mer lagrad energi

Caryxbehandlad Ej tillväxtreglerad

®

Sammanlagd poäng ger en vägledning
för dosering av Caryx i höstraps.
I de fält som det finns spillsäd kan man
med fördel blanda Caryx med Focus Ultra
+ Dash - läs mer på www.agro.basf.se

Följ oss på Facebook
BASF Agricultural

Solutions

Lyssna gärna på våra podcast med
namnet "Växtskydd" som du finner på
bl.a. Spotify och Google Podcast.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före
användning. Observera alla varningsfraser
och symboler.
BASF är medlem i Svenskt Växtskydd.

� Kan användas
i BBCH 14-18

� Max 1,4 l/ha per
behandling eller per
säsong (höst + vår)

� Behandla helst på
torra blad

� Reducera vätske-
mängden om bladen
är våta av dagg eller
regn

� Innehåller 2 tillväxt-
reglerande aktiva
substanser

� Enda registrerade
tillväxtreglerande
produkt

� Specialformulerad
för användning
i oljeväxter

� Har sidoeffekt
mot Phoma

Peter Löfgren
070 - 583 98 97
peter.lofgren@basf.com

Thomas Wildt-Persson
070 - 949 80 15
thomas.wildt-persson@basf.com

Ann-Kristin Nilsson
070 - 587 69 05
ann-kristin.nilsson@basf.com

Måns Edensten
070 - 587 03 45
mans.edensten@basf.com

Sommarens värme och torka 
har påverkat tillväxttakten i 
sockerbetorna som storleks-
mässigt just nu ligger strax 
under femårssnittet. Det visar 
Nordic Sugars provgrävningar. 

Årets betkampanj startar den 21 
september vilket betyder att 
betorna fortfarande har lång tid 
kvar i backen och har potential att 
växa. Preliminära leveransplaner 
kommer att skickas ut till odlarna 
de kommande dagarna.

– Temperaturen är med oss så 
här långt och får vi bara lite värme 
och nederbörd under september 
och oktober tror jag att det kan 
växa i kapp lite, säger Anders 
Rydén, chef Agricenter på Nordic 
Sugar. 

Efter ett bladsvampsangrepp i 
hela odlingsområdet under som-
maren har de flesta odlare svamp-
behandlat både en och två gånger 
för att hålla blasten frisk. Det är en 
av de mest skördebefrämjande 

åtgärder som kan göras så här sent 
på säsongen, enligt Anders Rydén.

Stort intresse
I år odlas cirka 28 000 hektar sock-
erbetor vilket är något mindre än i 
fjol. Nordic Sugar har som mål-
sättningen att ligga kvar på samma 
areal nästa år.  Kontrakteringen 
har nyss öppnat och pågår till den 
7 september. 

– Intresset verkar stort och jag 
hoppas att vi får ihop det, säger 
Anders Rydén.

Det fasta priset är 30,10 euro per 
ton betor utan marknadstillägg. 

För att öka intresset för att odla 

betor i stället för andra grödor 
betalar företaget ut en premie på 
1,4 euro per ton för den som behål-
ler 80 procent av sin areal. 

Ligger du på 90 procent av area-
len eller mer är premien 1,8 euro 
per ton. 

”Ska gå bättre i år”
Kampanjen 2020/2021 varade i 
147 dagar. Den startade den 16 
september, gick i mål den 9 febru-
ari och blev rekordlång till följd av 
upprepade driftsstörningar i sock-
erbruket i Örtofta. 

– Vi hoppas att fabriken ska 
komma upp i stabil och hög drift 
genom kampanjen. Vi har utfört 
omfattande underhållsarbete och 
har absolut som mål att det ska gå 
betydligt bättre i år, säger Anders 
Rydén som räknar med att kam-
panjen ska gå i mål i januari.

Fredrik Larsson driver tillsam-
mans med en kompanjon Bryla 
Jordbruk AB med 185 hektar  
sockerbetor utanför Trelleborg.

– Vi har lidit av torkan och tap-
pat i tillväxt under juni och juli 
som är viktiga månader. Nu kom 
det regn i slutet av augusti och det 
är varmt så visst finns det tillväxt-
potential men för egen del tror jag 
inte att vi kommer upp i femårs-
snittet i år, säger han.

Hinner inte i kapp
Fredrik Larsson menar att socker-
betans fördel är att den växer 
under så lång tid att den kan kom-
pensera.

– Jag räknar med att skörda i 
november men den hinner knap-
past växa i kapp. Jag har för många 
fält som lidit av torkan och stått 
stilla. Nu sätter plantorna nya blad 
och det kostar i energi, säger han.

Mikael Gianuzzi

010-184 40 97 red@atl.nu

Växtodling

Sockerbetorna ligger under  
snittet efter sommarens torka

Fakta. Nordic Sugar
Efter avregleringen av sock-
ermarknaden 2017 var det 
stor press på sockerindu-
strierna med ett överskott 
av socker inom EU. Det led-
de till att Nordic Sugar gjor-
de minusresultat 2018 och 
2019. 2020 vände det och 
EBIT landade strax över 50 
miljoner.

Källa: Nordic Sugar

Fredrik  
Larsson

Startdatum för  
sockerbetskampanjen
2021: 21 september
2020: 16 september
2019: 26 september
2018: 25 september
2017: 24 september
2016: 15 september

Anders  
Rydén
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Marcus Frennemark: För det 
svenska köttet har pandemin 
varit en bra affär

Krönika

Marcus Frennemark

010-184 40 97 red@atl.nu

GMO-fritt foder är 
en kostnad för 
uppfödaren men 
den anses ha ett 
mervärde på  
marknaden. Nu är 
det dags att spela 
det kortet och se  
om motparten  
är beredd att 
slanta upp.

Augusti 
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Oktober
2015

Mjölk: 134,19 (maj 2021)
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Fakta. Grisindex på efterkälken
Foderpriserna ökar men huvuddelen av 
animalieproduktionen har hängt med. 
Det gäller dock inte avräkningsprisindex 
för gris som halkat efter. 

Kä
lla
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Gris: 111,56 (maj 2021)

Nöt: 120,02 (maj 2021)

Högsta grispriset i EU hjälper föga när 
fodret i allmänhet, och den GMO-fria sojan 
i synnerhet, stiger i pris.

Kostnadsutvecklingen kan lägga krok-
ben för svensk grisnäring just som den 
har fått upp farten.

En titt i den offentliga statistiken visar att 
kostnaderna för lantbrukets produktions
medel, PMindex, ökat under pandemin.  
Fodret är en av kostnadsposterna som ökat 
mest, 6,9 procent, under det senaste året, med 
en extra rusning under våren 2021.

Bakom statistiken finns stigande världs
marknadspriser på i stort sett alla foderråvaror 
men det är priset på GMOfri soja som stigit 
mest.

Inom svensk animalieproduktion används 
enbart GMOfria råvaror. Det är en bransch
överskridande policy som vilar på att varken 
lantbrukarnas kunder; det vill säga slakterier, 
mejerier och kvarnar; eller deras kunder inom 
handel och livsmedelsindustri efterfrågar livs
medel som producerats med hjälp av genmodi
fierade råvaror, åtminstone inte om livsmedlet 
är svenskproducerat. 

Rätt eller fel från vetenskaplig synpunkt men 
så vill marknaden, det vill säga konsumenten, 
ha det.

Så lyder evangeliet.
Men varför är det då så svårt att få upp priset 

på just griskött när foderkostnaderna stuckit i 
höjden? 

Det verkar lyckas bättre med mjölk och nöt
kött. 

Vi tittar vidare på statistiken. Avräknings
prisindex, Aindex, som inbegriper all anima
lieproduktion, har under det senaste året stigit 
med 6,9 procent, alltså i nivå med fodret. 

Men bryter vi ner det i produktionsgrenar 
splittras bilden. Medan Aindex för mjölk och 
nötkött ökat med drygt 7,5 procent under peri
oden så har Aindex för griskött ökat med 
 mindre än 1 procent. 

Tungt för danska grisbönder
Det svenska grispriset ligger alltså stilla, om än 
på en historiskt hög nivå.

I omvärlden ser marknaden annorlunda ut. 
Grispriset har fallit tungt för danska och 
spans ka grisbönder i sommar sedan exporten 
till Kina gått i stå. Priset i Kina föll enligt 
Danish Crown med 60 procent i ett nafs och 
kinesiska köpare annullerade sina beställ
ningar från Europa.

Till det kom pandemin som lade sordin på 
somrig fest och fläskstämning runt om i 
Europa.

Lägg därtill att produktionen av griskött 
ökar inom EU och envar förstår att det just nu 
finns ett stort utbud av griskött till sjunkande 
priser strax utanför våra gränser.

För det svenska köttets vidkommande har 
som bekant pandemin med arbete hemifrån 
och mer eller mindre stängda restauranger 
varit en bra affär. I butikshyllan valde konsu
menten svenskt kött, marknadsandelen ökade 
och så även priset.

Den svenska grisbonden hörsammar signa
lerna och även här ökar produktionen. Om 
grisslakten fortsätter i samma takt som under 
det första halvåret kommer 2021 innebära den 
största produktionen av griskött på ett decen
nium. 

Vad hamnar på menyn?
Nu börjar vi så sakteliga att öppna Sverige igen. 
En hårt sargad restaurangbransch hälsar gäs
terna välkomna men vad kommer de att sätta 
på borden? Det dyrare svenska köttet eller det 
billiga danska? Kommer charkföretag, som 
profilerar sig på annat än råvarans ursprung, 
att stoppa svensk färs i korven?    

I ett sådant marknadsläge och med växande 
importtryck är det förstås ingen lätt uppgift att 
köra ut prishöjningar till kunderna. När slakte
rierna nu försöker lyfta avräkningspriset har 
de svårt att föra den kostnadsökningen vidare 
till kunderna.

GMOfritt foder är en kostnad för uppföda
ren men den anses ha ett mervärde på markna
den. Nu är det dags att spela det kortet och se 
om motparten är beredd att slanta upp.

Marknadskrönika. Gris
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LUCAS AUTOSPIRE  
VISAS FÖR  

FÖRSTA GÅNGEN

OBS!

Under oktober-december bjuder vi in till Foderdagar tillsammans med  
våra återförsäljare. Vi reser land och rike runt för att visa upp  
Foderkedjan och våra maskiner. Missa inte när vi gör ett stopp nära dig,  
gilla oss gärna på Facebook för att hålla koll på turnéplanen.

Nordfarm  
 Foderdagar
Preliminär turnéplan  
Vi kommer så långt det är möjligt att ses på en gård i närheten av respektive  
återförsäljare. Håll utkik på nordfarm.se och på vår Facebook-sida för spikade  
datum och adress:
 
• Preliminärt 23 september  i samarbete med Bepart 
• Preliminärt 7 oktober i samarbete med Norrmaskiner
• Preliminärt 21 oktober  i samarbete med X-maskiner
• Preliminärt 4 november  i samarbete med Traktor Nord
• Preliminärt 18 november  i samarbete med Svenssons Motor
• Preliminärt 15 december  i samarbete med OP Maskiner

KAMPANJ

Erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2021

Lucas Castor är en maskinserie som Nordfarm har marknadsfört 
sedan 2019. Maskinerna används både för utfodring men även 
som rena strömaskiner, speciellt på större anläggningar där du 
vill vara säker på att alla sorters halm går att hantera. 

Castor (med betydelsen Bäver) är utrustad med en eller flera 
knivtrummor för att effektivt riva och mata in materialet i en 
jämn ström till turbinen. Antal knivrummor påverkar flödet av 
material till turbinen. För att kunna hantera alla typer av fo-
dermedel finns en hydraulisk kam (tillval på Castor 20, 134 och 
185) som gör att maskinen kan ställas in steglöst för att fungera 
perfekt med det foder den jobbar med. 

Som alla strömaskiner från LucasG är även Castor utrustad med 
en ”cut of  plate” som skär av alla stoppande tussar som riskerar 
att ställa till det för föraren.

Lucas Castor +R20 
Snittande balrivare  
för ensilage och halm

Utfodra och strö med samma maskin: Lucas Raptor 
Balrivare för halm

Buren 185.900:- 
Bogserad 214.900:-

Spara upp till 26.500:-

KAMPANJ Buren 154.900:- 
Bogserad 183.900:- 
Telehandler 174.900:-

Spara upp till 24.900:-

Kompakt maskin med svängbart utkast som standard, volym på 
2 m3 och i tre olika varianter. Lastlucka med rundad design gör 
det lätt att lasta och hantera balar. Hydraulmotordriven bot-
tenmatta 0-20 m/minut fördelat på 9 hastigheter och back. En 
hydraulmotordriven inmatningstrumma matar in skär och drar 
isär halmen till turbinen så maskinen sprider halm jämnt och 
fint. Inmatningstrumman har 5 st sågtandade tallrikar.

Alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se
Priser exkl. moms, erbjudanden gäller t.o.m. 31/12-2021. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.

KAMPANJPRIS  
CASTOR BUREN  +R20
• Lastvolym 2m3 
• Elkontroll Comfort lr. Intuitiv 
• Vridbart utkast 270 grader 
• Hydraulisk kam 
• Extra manöverpanel för  
 bottenmatta och bakdörr 
• K-axel 
• Traktor o Castor ett ekipage 

KAMPANJPRIS  
CASTOR BOGSERAD  +R20
• Lastvolym 2m3 
• Elkontroll Comfort lr. Intuitiv 
• Fast drag 
• Vridbart utkast 270 grader 
• Hydraulisk kam 
• Extra manöverpanel för  
 bottenmatta och bakdörr 
• K-axel för vidvinkel 
• Enkel tillkoppling 
• Traktor från 60 hk

KAMPANJPRIS  
RAPTOR BUREN 
• Lastvolym 2m3 
• Elkontroll Comfort alt Intuitiv 
• Vridbart utkast 270 grader 

KAMPANJPRIS  
RAPTOR BOGSERAD 
• Lastvolym 2m3 
• Elkontroll Comfort alt Intuitiv 
• Fast drag 
• Vridbart utkast 270 grader

KAMPANJPRIS  
RAPTOR TELEHANDLER
• Lastvolym 2m3 
• Inkl BM-fäste 
• Hydraulmotordriven 
• Elkontroll comfort
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LUCAS AUTOSPIRE  
VISAS FÖR  

FÖRSTA GÅNGEN

OBS!

Under oktober-december bjuder vi in till Foderdagar tillsammans med  
våra återförsäljare. Vi reser land och rike runt för att visa upp  
Foderkedjan och våra maskiner. Missa inte när vi gör ett stopp nära dig,  
gilla oss gärna på Facebook för att hålla koll på turnéplanen.

Nordfarm  
 Foderdagar
Preliminär turnéplan  
Vi kommer så långt det är möjligt att ses på en gård i närheten av respektive  
återförsäljare. Håll utkik på nordfarm.se och på vår Facebook-sida för spikade  
datum och adress:
 
• Preliminärt 23 september  i samarbete med Bepart 
• Preliminärt 7 oktober i samarbete med Norrmaskiner
• Preliminärt 21 oktober  i samarbete med X-maskiner
• Preliminärt 4 november  i samarbete med Traktor Nord
• Preliminärt 18 november  i samarbete med Svenssons Motor
• Preliminärt 15 december  i samarbete med OP Maskiner

KAMPANJ

Erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2021

Lucas Castor är en maskinserie som Nordfarm har marknadsfört 
sedan 2019. Maskinerna används både för utfodring men även 
som rena strömaskiner, speciellt på större anläggningar där du 
vill vara säker på att alla sorters halm går att hantera. 

Castor (med betydelsen Bäver) är utrustad med en eller flera 
knivtrummor för att effektivt riva och mata in materialet i en 
jämn ström till turbinen. Antal knivrummor påverkar flödet av 
material till turbinen. För att kunna hantera alla typer av fo-
dermedel finns en hydraulisk kam (tillval på Castor 20, 134 och 
185) som gör att maskinen kan ställas in steglöst för att fungera 
perfekt med det foder den jobbar med. 

Som alla strömaskiner från LucasG är även Castor utrustad med 
en ”cut of  plate” som skär av alla stoppande tussar som riskerar 
att ställa till det för föraren.

Lucas Castor +R20 
Snittande balrivare  
för ensilage och halm

Utfodra och strö med samma maskin: Lucas Raptor 
Balrivare för halm

Buren 185.900:- 
Bogserad 214.900:-

Spara upp till 26.500:-

KAMPANJ Buren 154.900:- 
Bogserad 183.900:- 
Telehandler 174.900:-

Spara upp till 24.900:-

Kompakt maskin med svängbart utkast som standard, volym på 
2 m3 och i tre olika varianter. Lastlucka med rundad design gör 
det lätt att lasta och hantera balar. Hydraulmotordriven bot-
tenmatta 0-20 m/minut fördelat på 9 hastigheter och back. En 
hydraulmotordriven inmatningstrumma matar in skär och drar 
isär halmen till turbinen så maskinen sprider halm jämnt och 
fint. Inmatningstrumman har 5 st sågtandade tallrikar.

Alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se
Priser exkl. moms, erbjudanden gäller t.o.m. 31/12-2021. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.

KAMPANJPRIS  
CASTOR BUREN  +R20
• Lastvolym 2m3 
• Elkontroll Comfort lr. Intuitiv 
• Vridbart utkast 270 grader 
• Hydraulisk kam 
• Extra manöverpanel för  
 bottenmatta och bakdörr 
• K-axel 
• Traktor o Castor ett ekipage 

KAMPANJPRIS  
CASTOR BOGSERAD  +R20
• Lastvolym 2m3 
• Elkontroll Comfort lr. Intuitiv 
• Fast drag 
• Vridbart utkast 270 grader 
• Hydraulisk kam 
• Extra manöverpanel för  
 bottenmatta och bakdörr 
• K-axel för vidvinkel 
• Enkel tillkoppling 
• Traktor från 60 hk

KAMPANJPRIS  
RAPTOR BUREN 
• Lastvolym 2m3 
• Elkontroll Comfort alt Intuitiv 
• Vridbart utkast 270 grader 

KAMPANJPRIS  
RAPTOR BOGSERAD 
• Lastvolym 2m3 
• Elkontroll Comfort alt Intuitiv 
• Fast drag 
• Vridbart utkast 270 grader

KAMPANJPRIS  
RAPTOR TELEHANDLER
• Lastvolym 2m3 
• Inkl BM-fäste 
• Hydraulmotordriven 
• Elkontroll comfort
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I Skåne är kultivator med 
sålåda en dominerande etable-
ringsmetod för raps men 
moderna precisionssåmaskiner 
har sina fördelar och börjar 
användas mer. Nyligen demon-
strerades flera olika etable-
ringsmetoder i Borgeby.

Både Väderstad Tempo och Ama
zone Precea visades upp. Det är två 
precisionssåmaskiner som arbetar 
med övertryck och ”skjuter” ner 
fröerna i jorden.

– Med precisionssåmaskin vill 
man ju försöka säkerställa en bra 
etablering men inte minst för att 
kunna göra flera moment i ett: pla
cera fosfor, kalium, kväve och 
mikronäring där vi vill ha det. Och 
lägga Sluxx mot snigelskador i 
samma veva som du sår, säger 
Frans Brodde, växtodlingsrådgi
vare på HIR Skåne.

Med hjälp av styrfiler kan dess
utom mängderna för de olika pro
dukterna styras individuellt över 
fältet med hjälp av traktorns GPS.

Att använda precisionssåmaski
ner till rapsetablering är ännu inte 
så vanligt.

–  Det har ju sålts en hel del 
sådana här maskiner så det blir 
vanligare att man utnyttjar den 
här tekniken. Men det går att få 
lyckade etableringar för raps på 
många olika vis, det beror på hur 
förutsättningarna är.

Förlitar sig på kultivatorn
Många förlitar sig fortfarande på 
kultivatorn som kompletteras med 
sålåda och därmed både luckrar 
och sår.

– Det är ju tidsbristen som styr 
och den är väldigt effektiv.

I år kom fönstret för rapssådd 
relativt tidigt. En hel del areal var 

Rapssådd med precision

Växtodling

Väderstad Tempo och Amazone Precea  
fungerar enligt ungefär samma principer och 
kan placera flera andra produkter samtidigt 
som utsädet.

Efter varje maskin var intresset stort hos  
publiken för att se hur rapsfröna placerats.

Det blir vanligare att precisions-
såmaskiner används vid rapseta-
blering, säger Frans Brodde, växt-
odlingsrådgivare på HIR Skåne.

sådd före mitten av augusti i Skåne. 
Men sedan kom mycket regn, vil
ket ställde till det för en del.

– Det var rätt så kraftiga regn på 
vissa håll och det blev en skorpa 
när det torkade upp som rapsen 
inte klarade av att tränga igenom. 
En del omsådd har det blivit men 
merparten klarade sig när det kom 
mer regn senare som luckrade upp 
ytan.

Skadeinsekter utmaning
Frans Brodde tror att det även 
under den här veckan kommer att 
sås en del raps, vilket ska gå bra. 
Men sår man sent får man öka 
utsädesmängde lite och göra andra 
sortval.

–  Man ska använda sig av rätt 
sorter som har en kraftig höst
tillväxt.

Efter sådd är det sniglar och 
jordloppor som kan vara utma

ningar, mycket beroende på vädret 
under säsongen.

– Man får ha det under bevak
ning direkt efter sådd. En vår som 
vi hade i år, som var lite kall och 
regnig, kan ha medfört en viss 
uppförökning av snigel.

Även kultivatorn med sålåda 
fick köra ett par drag i fältet som 
luckrats efter regnet under veckan. 
Likaså en Väderstad Rapid. Hur 
mycket resultaten skiljer i slutän
den för de olika etableringsmeto
derna finns inga riktigt säkra stu
dier om.

– Det finns inte så många resul
tat ännu för det. Men jag hoppas vi 
kan få mer av det för det är intres
sant.

Kultivator med sålåda är en vanlig 
 etableringsmetod för raps i Skåne.  

Jorden luckras ordentligt och metoden 
är snabb när tiden är knapp.

Foto: Hans Dahlgren

Att trävaruexporten minskade med 8 procent i volym under det första 
halvåret jämfört med  i fjol låter ju inte så bra.

Men det kompenseras av att den i stället ökade med hela 35 procent i 
värde, detta enligt SCBs senaste handelsstatistik. Den minskade export
volymen har av branschanalytiker tidigare förklarats med att låga lager 
vid årets början begränsade exportmöjligheterna men att sågverken 
under året producerat på full kapacitet.

Exporten av pappersmassa ökade däremot både i volym, upp med 2 
procent, och i värde, med 9 procent, jämfört med det första halvåret i fjol. 
Exporten av papper uppgick till samma volym som i fjol men tappade i 
stället 5 procent i värde. 

Trots det var värdet av pappersexporten högre än det sammanlagda 
exportvärdet för trävaror och pappersmassa, vilket innebär att papper 
fortsätter att vara det viktigaste varuområdet för svensk skogsindustri.

Sammantaget stod skogsvaror för 10,2 procent av värdet av Sveriges 
totala export. 
ATL

Skogsindustri

Trävaruexporten minskar
– men värdet ökar

Nu ska fastighetsägaren tillsam
mans med trädfällaren betala 
350 000 kronor i skadestånd.

Det var i september 2019 som 
träden fälldes, 29 tallar och två 
rödgranar. Grannen vars fastighet 
träden stod på stämde fastighets
ägaren som fällt träden på drygt 
4,6 miljoner kronor i skadestånd. 
Målet avgjordes i Nacka tingsrätt. 
Agerandet anses som vårdslöst och 
fastighetsägaren och trädfällaren 
ska tillsammans betala 350 000 
kronor i skadestånd. Grannen har 
överklagat domen till hovrätten, 
skriver Dagens Juridik.
ATL

Juridik

Fällde 31 träd  
på grannens tomt

Tokvam har tagit fram en hydrauldriven frontmonterad snöslunga, 
F240H Monster, som de menar är världens största.  Arbetsbred-
den är 240 centimeter och redskapet väger 1 340 kilo. Hydraul-
pumpen bör ge minst 200 liter/minut menar tillverkaren.
Foto: Tokvam 

Entreprenad

Hans Dahlgren

010-184 40 91

red@atl.nu



- för lantbrukets alla tak!
SNABBT   GEDIGET   TRYGGT   PRISVÄRT

VÅRA TAK HAR EXTREMT 
LÅNG LIVSLÄNGD:

Ingenting är för stort för oss

Våra takmästare är specialiserade på stora tak.

Med vår kraftiga maskinpark går processen snabbt 
och effektivt.

Vi är utbildade för eternittak. 

Ju mer komplicerat desto bättre

Här går det undan!

Ring eller mejla oss för gratis offert: 
072 393 10 95 / 072 393 10 07  info@tiotak.se

Se våra fina filmer från Kusta Säteri, Ådö Säteri och Hjulsta Säteri på vår hemsida, 
så förstår du varför de allra flesta väljer oss!

www.tiotak.se

Ej heller för litet

,

Kusta Säteri

Hjulsta Säteri



799:-
Halvår 

Namn:

Adress:

Postnr:  Ort:

Telefon/Mobil:

E-post: 

Organisationsnr (ej obligatoriskt):

Svarspost
200 782 97
685 20 Torsby

7 JA TACK! Jag vill prenumerera på 6 nummer av Lantmannen för 799 kr. Kampanjkod: LAM271219

Prenu merationen fortsätter i en bekväm tills vidareprenumeration – avsluta när du vill. De upp-

gifter du lämnar på talongen kommer att användas av LRF Media AB och dess samarbetspart-

ner t. ex. för leverans av beställda produkter, för fakturering och för att kunna ge dig tillgång 

till nya erbjudanden. För full ständ iga villkor och information om hur LRF Media AB behandlar 

personuppgifter om dig som prenumerant, gå in på lrfmedia.se/avtalsvillkor och lrfmedia.

se/personuppgiftspolicy. Om du har frågor eller vill ta del av de uppgifter LRF Media har om 

dig, begära portering, rättelse, radering eller begränsning av behandling eller invända mot 

behandlingen på annat sätt kan du kontakta vår kundser vice, kundservice@lrfmedia.se. Om 

du har synpunkter på hur LRF Media behandlar dina personuppgifter kan du även vända dig till 

Datainspektionen. Tidningen ges ut av LRF Media AB, Box 78, 685 22 Torsby, tel 010-184 40 86.

BESTÄLL SNABBAST via webben  https://www.lantmannen.nu/kampanjer/561

eller skicka in talongen.
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Frankeras ej.
Lantmannen

bjuder
på portot.

✁

Möt innovativa lantbruksföretagare 
och profiler i branschen 
Helhetsgrepp inom teknik, forskning, ekonomi  och växtodling
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Nyligen inträffade två vargat-
tacker i närheten av Nykvarn 
där 18 får dödades. I Siggefo-
rareviret rapporterade ATL om 
attacker i förra veckan – i hel-
gen dödades ytterligare 45 får.

Angreppen i Nykvarn skedde i 
hagar som låg nära vatten och var-
gen eller vargarna tros ha simmat 
från den ena gården till den andra. 

– Det är inte så konstigt att 
angreppen skett vid vatten när 
man tänker på hur vargar rör sig i 
naturen, säger Mikael Fransson, 
vilthandläggare vid Länsstyrelsen 
i Stockholm, till ATL. 

Totalt dödades 18 får i attack-
erna. Företaget Basta gård, som 
bland annat erbjuder rehabilite-
ring för missbrukare, blev av med 
sju av sina åtta får i vargangreppet.

Länsstyrelsen har försökt säkra 
DNA-spår i form av saliv och hår-
strån som ska analyseras på 

Nya angrepp när varg 
simmade mellan gårdar

Rovdjur

Grimsö forskningsstation, som är 
en del av SLU. I bästa fall kan sva-
ret berätta vilken eller vilka 
vargindivider som legat bakom 
attackerna.

Vad ska man göra som fårägare 
om man är orolig nu? 

– Ett allmänt råd är att se över 
sina stängsel, särskilt om man har 
beteshagar som går längs med vat-
ten. Det finns förebyggande åtgär-
der att ta till även för det. Det finns 
speciella bojar och det kan man få 
bidrag till, säger han.

Vargar från Sjundareviret ska-
pade många rubriker sommaren 
2018 när den stora fårgården 
Mols taberg drabbades av omfat-
tande attacker och miste ett 60-tal 
djur. Under åren 2016–2018 förlo-
rade Molstaberg 170 djur vid elva 
olika vargangrepp, enligt LRF. 

I helgen har även omkring 45 får 
dödats vid två olika vargangrepp 

nordväst om Uppsala, i Siggefora-
reviret. Senast förra veckan dog 18 
får i samma revir.

– Vi fick larm under fredags-
kvällen från djurägare som hittat 
döda och skadade får. Vid besikt-
ningen konstaterade vi att det var 
ett vargangrepp och har samlat 
DNA som vi hoppas ska kunna ge 
svar på vilken eller vilka individer 
som varit framme, säger Sebastian 
Olofsson, vilthandläggare på 
Länsstyrelsen i Uppsala län, till 
ATL.

– Vi hjälper till med akuta åtgär-
der så att djurägaren ska kunna få 
ut de får som nu måste stå inne, 
fortsätter Sebastian Olofsson.

Under lördagsmorgonen kom 
det in ännu en anmälan. Denna 
gång i Björklinge, som också till-
hör Siggeforareviret.

– Vi fick hjälp från kolleger i 
Västmanland som åkte dit och 
kunde konstatera att det även där 

rörde sig om ett vargangrepp. 
Totalt dog 14 får, säger Sebastian 
Olofsson.

Vad gör ni nu?
– Vi har skickat ut en varning 

till djurägare i området att risken 
för ytterligare angrepp är förhöjd. 
Vi försöker få DNA-proverna ana-
lyserade så fort som möjligt så vi 
får vägledning om vad vi har att 
göra med för varg eller vargar – det 
är mest sannolikt fler än en varg.

Siggeforareviret bestod senast i 
maj 2021 av sex vargar, två föräld-
radjur och fyra valpar. Ingen 
inventering är gjord sedan dess 
men Sebastian Olofsson förutsät-
ter att de tillkommit fler valpar i 
år. 

Cecilia Persson

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

Ellinor Eke-Göransson

010-184 44 88 ellinor.eke-goransson@atl.nu

ATL den 26 augusti 2021

SOLENERGI SOM LÖNAR SIG
Att investera i solenergi är en av de stabilaste investeringar du kan göra 
i din verksamhet. Lönsamheten visar sig direkt i form av mindre elför-
brukning och lägre elräkningar. Många går plus redan första året och får 
sedan ett bättre resultat allt eftersom anläggningen skrivs av. Räkna med 
en avkastning på 5-10%, ibland mer. 

Sett ur ett större perspektiv är man som solelproducentmed i en global 
rörelse där mikroproduktion är en del av ett hållbart lantbruk med en 
tydlig framtidstro. 

Vi på EnergiEngagemang har hjälpt hundratals lantbruk till lönsam 
solelproduktion sedan starten. Är det något vi lärt oss genom åren är det 
att varje projekt är unikt och kräver sin speciella lösning. Ibland kan det 
till och med vara bättre att bygga direkt på mark istället för tak. Utanför 
Strängnäs har vi byggt Sveriges största solcellspark som invigdes 2020. 

Är du intresserad av hur mycket solenergi just din gård kan producera?
Boka gör du enklast på solel@energiengagemang.se eller ring vår växel 
på 010-30 30 100 så får du prata med en av våra kollegor i din region. 

HÄR KAN DU SE NÅGRA AV DE SOLCELLSINSTALLATIONER VI HAR GJORT RUNT OM I LANDET GENOM ÅREN

Äleby Gård, Strängnäs - 104 000 kWh/år Strömsta Säteri, Enköping - 66 000 kWh/år Wij Säteri, Håbo - 60 000 kWh/år

HSB Solcellspark, Strängnäs - 13 000 MWh/årBenstorp, Eslöv - 32 000 kWh/år Gårdsjö, Heby - 40 000 kWh/år

Norrstävlö Gård, Kalmar - 250 000 kWh/år

Välkommen till vårt kostnadsfria webbinarium 
Fredagen 3:e september kl. 14.00

Läs mer på www.energiengagemang.se

Trolleberg, Staffanstorp - 180 000 kWh/år

2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020 2021

Tillsammans gör vi världen lite ljusare
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Skicka in dina frågor  
till ATL-experterna!

Carl Johan Moberg
Marknadschef på Virkes-
börsen. Svarar på frågor om 
skogsskötsel och virkesaffärer.
Mejla: skogsexperten@atl.nu

Elenore Wallin & 
Anna Törnfelt
Rådgivare på 
 Hushållningssällskapet 
Östergötland respektive 
Gotland. Svarar på  frågor 
om ekonomi.
Mejla: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt
Jurist, Ludvig & Co.  
Svarar på frågor om juridik. 
Mejla: juristen@atl.nu

Mattias Norrby
Forskningschef, Stiftel-
sen Lantbruksforskning. Sva-
rar på frågor om vegetabilier och 
animalier, 
företagande, energi, biomassa, 
klimat och miljö.
Mejla: lantbruksfragan@atl.nu

Anna Törnfelt: Sök investeringsstöd 
– men ta in offerter i god tid

Experten svarar

Att söka investeringsstöd kan 
kännas krångligt. Men det kan 
vara värt ansträngningen då 
det ofta har en positiv inver-
kan på företagets lönsamhet, 
skriver ATLs ekonomicoach 
Anna Törnfelt.

Hej, jag och min fru har tänkt 
bygga en ungdjursladugård i an-
slutning till vårt nya mjölkkostall 
och undrar vad vi ska tänka på 
när det gäller underlag för en in-
vesteringsstödsansökan. Vi har 
hört att länsstyrelsen begär in 
många underlag för ansökan. Vi 
har tänkt anlita en byggfirma 
samt köpa en färdig hall som 
djurstall. Visst markarbete kan vi 
göra själva.

Micke och Annelie

Hej! Helt riktigt att det är en hel 
del underlag som ska in i sam-
band med en investeringsstöds-
ansökan. Dessutom har kraven 
ökat från och med den 15 juli då 
Jordbruksverket infört nya hand-
läggningsrutiner för ansökan om 
landsbygdsstöd. Dessa rutiner 
medför att man ska kunna styrka 

underlag för kostnaderna för in-
vesteringen mer exakt vid läns-
styrelsens handläggning och att 
det måste finnas underlag på en 
större del av kostnaderna för in-
vesteringen. 

De nya rutinerna gäller samtli-
ga stöd- och utbetalningsärenden 
som inte var beslutade innan den 
15 juli, oavsett om kontroller har 
gjorts enligt tidigare rutiner. Of-
ferter på den investering man ska 
göra är A och O. 

Börja ta in offerter
Mitt tips är att börja ta in offer-
ter, anbud eller prisuppgifter på 
investeringens kostnader i god 
tid. Många leverantörer har 
många beställningar så det kan ta 
tid att få tag på det underlag som 
behövs för ansökan. 

Det finns en möjlighet till enk-
lare ansökan och det är att an-
vända sig av de schabloner som 
Jordbruksverket tagit fram som 
kallas för enhetskostnader. Då 
behöver man inte ta in offerter 
men utifrån ritningen för stallet 
anger man ytan och på det sättet 
får fram vilken kostnad man kan 

bygga för. Detta förfarande förut-
sätter att ni bygger en helt fristå-
ende byggnad som inte hänger 
ihop med befintliga. Schablon-
kostnader finns framtagna för 
mjölkkor, ungdjur, dikor, grisar 
och slaktkyckling.

Lagringskapacitet för gödsel
I ert fall beror det alltså på om ni 
bygger ihop ungdjursstallet med 
mjölklagården eller om det är en 
fristående byggnad. Är det en till-
byggnad så ska offerter tas och de 
mesta av kostnaderna ska redovi-
sas. Är det en helt ny byggnad så 
kan man använda schablonkost-
nad. Vilket ni än väljer så tänk på 
att ni måste ha lagringskapacitet 
för gödsel som är anpassad till al-
la djurplatser för att det ska god-
kännas. 

Men varför detta merarbete 
och krångel? Tyvärr har EU- 
kommissionen efter revision 
kommit med kritik och det är hur 
underlagen för besluten om in-
vesteringsstöd har hanterats som 
den inte är nöjd med. 

Därför ändrar Jordbruksverket 
reglerna och kan inte tillämpa de 

förenklingar som infördes 2018. 
Det innebär att länsstyrelsen 

kommer att behöva kräva in mer 
underlag från de sökande gällan-
de de i ansökan upptagna kostna-
dernas rimlighet, gällande såväl 
omfattning som prisnivå. 

Man kan få stöd med upp till 
högst 40 procent av utgifterna. 
Länsstyrelserna har satt tak för 
högsta belopp olika och de varie-
rar mellan 1 och 7 miljoner kro-
nor men många ges cirka 1 mil-
jon kronor som mest.

Anna  
Törnfelt
Affärsrådgivare på Hushållningssällskapet 

Gotland

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet.  
Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  

 
Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7 

www.hållsverigerent.se
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Dikalvssäsongen är igång!
Kontakta någon av våra 
inköpare så hjälper vi till 

med förmedling.

Vi har köpare på livkalvar!
Ring livkalvsförmedlingen 

och anmäl dina kalvar.

Tel: 0771-500 500

Kronfågels ägare, börsnoterade Scandi Standard, noterar en lägre 
vinst för det andra kvartalet. Men intäkterna steg.

I slutet av maj avslöjade Aftonbladet att kycklingar skållades utan 
att vara korrekt avlivade och att det fanns bajs och maginnehåll på var 
tredje slaktad kyckling som kontrollerats vid Kronfågels anläggning i 
Sörmland.

VD fick gå och i kvartalsrapporten skriver Scandi Standard att det 
förekom ”avvikelser från bolagets standarder relaterade till djurom
sorg och livsmedelssäkerhet i produktionsanläggningen i Sverige”. 
Det bidrog till att minska försäljningen med 7 procent i juni.

Nu ska huvuddelen av avvikelserna vara åtgärdade, enligt bolags
ledningen.

Vinsten före skatt landade på 51 miljoner kronor, jämfört med 85 
miljoner kronor det andra kvartalet i fjol. Intäkterna steg med 5 pro
cent till 2 564 miljoner kronor. TT

Fågel

Lägre vinst för Kronfågel

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

  TERMINSPRISER GRÖDOR
  Vete SRW Chicago december 2021 2322,36 –3,17 –0,14 423,56 22,31 539,60 30,27
  Vete SRW Chicago september 2021 2277,98 –3,96 –0,17 379,18 19,97 495,22 27,78
  Havre Chicago december 2021 3101,03 138,18 4,66 1187,16 62,03 1494,56 93,03
  Havre Chicago september 2021 3078,75 50,52 1,67 1164,88 60,87 1472,28 91,65
  Majs Chicago december 2021 1881,44 62,00 3,41 350,23 22,87 613,78 48,42
  Majs Chicago september 2021 1895,88 67,95 3,72 364,67 23,82 628,22 49,56
  Sojamjöl Chicago september 2021 3369,50 72,30 2,19 –443,58 –11,63 377,22 12,61
  Sojamjöl Chicago december 2021 3352,38 44,71 1,35 –460,70 –12,08 360,10 12,03

  TERMINSPRISER MEJERI
  Skummjölkspulver termin oktober 2021 26674,20 384,35 1,46 4095,00 18,14 4363,36 19,56
  Skummjölkspulver termin augusti 2021 25463,74 –412,91 –1,60 2884,54 12,78 3152,90 14,13
  Skummjölkspulver termin september 2021 26214,40 79,50 0,30 3635,20 16,10 3903,56 17,50
  Smör termin oktober 2021 41902,00 –37,80 –0,09 6994,96 20,04 6033,51 16,82
  Smör termin augusti 2021 40554,12 –765,88 –1,85 5647,08 16,18 4685,63 13,06
  Smör termin september 2021 41625,60 –210,90 –0,50 6718,56 19,25 5757,11 16,05
  Vasslepulver termin oktober 2021 950,00 0,00 0,00 200,00 26,67 265,00 38,69
  Vasslepulver termin augusti 2021 924,00 –11,00 –1,18 174,00 23,20 239,00 34,89
  Vasslepulver termin september 2021 940,00 0,00 0,00 190,00 25,33 255,00 37,23

  SPANNMÅL
  Brödvete Sverigeexport 2367,00 38,00 1,63 336,00 16,54 494,00 26,37
  Kvarnvete tyskt odlarpris 2401,28 –34,13 –1,40 342,44 16,63 600,12 33,32
  Foderkorn tyskt odlarpris 2145,28 0,29 0,01 381,28 21,61 530,22 32,83

  GRIS
  Slaktgris KLS Ugglarps 18,45 0,00 0,00 0,30 1,65 0,30 1,65
  Slaktgris HK Scan 16,50 0,00 0,00 –0,45 –2,65 –0,25 –1,49
  Slaktgris Sverige 19,63 0,00 0,00 0,08 0,41 0,21 1,08
  Slaktgris Danmark 15,78 0,00 0,00 1,35 9,36 –0,64 –3,90

  NÖT
  Ungtjur Sverige Genomsnitt 46,06 0,00 0,00 1,91 4,33 2,13 4,85
  Ungtjur Danmark Genomsnitt 35,51 0,00 0,00 2,85 8,73 1,76 5,21
  Kor Sverige Genomsnitt 42,44 0,00 0,00 2,24 5,57 2,12 5,26
  Kor Danmark Genomsnitt 32,90 0,00 0,00 4,42 15,52 3,27 11,04
  Livkalvsnotering Sverige 2635,00 0,00 0,00 85,00 3,33 42,50 1,64
  Livkalvsnotering Danmark 1746,00 –14,00 –0,80 224,00 14,72 117,80 7,23

  LAMM
  Lamm Sverige 69,46 0,00 0,00 23,22 50,22 18,11 35,27
  Lamm Frankrike 71,45 0,00 0,00 – – – –
  Lamm Irland 61,64 0,00 0,00 – – – –
  Lamm Tyskland 74,75 0,00 0,00 – – – –

  MJÖLK
  Arlas a conto-pris 371,00 0,00 0,00 25,10 7,26 27,70 8,07
  Arlas a conto-pris ekomjölk 448,10 0,00 0,00 29,50 7,05 32,10 7,72

  RÄNTA OCH VALUTA
  Euro 10,23 –0,03 –0,27 0,20 1,95 –0,03 –0,30
  USD 8,63 0,00 0,04 0,44 5,39 –0,03 –0,34
  GBP 11,96 –0,00 –0,01 0,81 7,30 0,42 3,65
  Ränta statsskuldväxlar 3 månader –0,17 –0,01 3,03 0,03 –15,00 –0,04 30,77
  Ränta statsobligationer 5 år –0,22 0,03 –13,39 0,08 –26,67 0,10 –31,25

  ENERGI
  Diesel, pris inkl moms 17,92 0,30 1,70 2,95 19,71 3,74 26,38
  Elpris, rörligt 699,21 –42,60 –5,74 538,02 333,78 267,48 61,96
  Elpris termin 2022 395,90 19,37 5,14 144,91 57,73 143,30 56,73
  Råolja Brent 4,05 –0,00 –0,09 1,39 52,21 1,58 63,91

  EMISSONSHANDEL
  Lantmännens emissionshandel 131,00 0,00 0,00 3,00 2,34 6,00 4,80

  RUNDVIRKE FINLAND
  Björkmassaved Finland 330,46 –0,00 –0,00 9,61 3,00 9,72 3,03
  Björktimmer Finland 500,84 0,00 0,00 23,65 4,96 23,07 4,83
  Granmassaved Finland 332,81 0,00 0,00 7,02 2,16 8,25 2,54
  Grantimmer Finland 646,86 –0,00 –0,00 46,60 7,76 70,84 12,30
  Tallmassaved Finland 327,00 0,00 0,00 6,76 2,11 9,14 2,88
  Talltimmer Finland 635,14 –0,00 –0,00 49,90 8,53 57,99 10,05

  RUNDVIRKE LETTLAND
  Lövmassaved Lettland 385,32 –0,00 –0,00 8,66 2,30 –41,73 –9,77
  Barrmassaved Lettland 283,92 0,00 0,00 –11,30 –3,83 –44,58 –13,57
  Grantimmer Lettland 689,52 0,00 0,00 27,82 4,20 –22,23 –3,12
  Talltimmer Lettland 801,06 –0,00 –0,00 68,10 9,29 100,26 14,31

  RUNDVIRKE LITAUEN
  Lövmassaved Litauen 446,16 0,00 0,00 18,60 4,35 30,06 7,22
  Barrmassaved Litauen 304,20 –0,00 –0,00 49,70 19,53 –24,30 –7,40
  Grantimmer Litauen 801,06 –0,00 –0,00 68,10 9,29 144,06 21,93
  Talltimmer Litauen 801,06 –0,00 –0,00 68,10 9,29 176,91 28,34

Förklaringar till marknadspriserna

Priset speglar det av ATL senast insamlade värdet. 

Mjölkpris: Syntetiskt mjölkpris baserat på EEX-börsen 
Leipzig. Baserat på SMP och smörpris, närmaste 
termin enligt Torbjörn Iwarsons modell. Avdrag för 
process-kostnad 40 öre/kg. 

Terminspriser: Vete och havre Chicago: SEK/ton, 
sojamjöl Chicago, SEK/ton. Källa: Chicago Mercantile 
Exchange. Vete och raps Paris: SEK/ton. Källa: NYSE 
Liffe Paris. Vitt socker London: SEK/ton. Källa: Liffe. 
Potatis: SEK/ton, skummjölkspulver, smör och vassle-
pulver: SEK/ton. Källa: EEX Leipzig. 

Spannmålspriser: Brödvete Sverigeexport: SEK/ton. 
Källa: Jordbruksverket. Vete, majs och sojaböna US 
Gulf: SEK/ton. Vete och foderkorn Rouen, vete Ham-
burg: SEK/ton. Rapsmjöl och sojamjöl Hamburg: SEK/
ton. Källa: Commodity3. Tyska odlarpriser kvarnvete, 
foder- och maltkorn: SEK/ton. Viktade snittpriser 
som odlare i Nordtyskland fått av handelsorganisa-

tioner och föreningar vid leverans till anläggning. 
Kvarnvete=A-vete 13 procent protein, falltal 250. 
Källa: Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 

Mjölk: Arla a conto-pris, öre/kg. I priset ingår ett 
kvalitetstillägg, tillägg för Arlagården plus ett tillägg 
för icke-GMO-foder. Priset uppdateras månatligen. 
Källa: Arla Foods.

Köttpriser: Slaktsvin, ungtjur och ko Sverige och Dan-
mark samt lamm Sverige: SEK/kg. Genomsnitt från de 
största slakterierna, 2 veckors fördröjning. Från de 
officiella svenska priserna är avdraget ett transport-
tillägg på 0,50 SEK/kg för slaktsvin, 1,20 SEK/kg för 
ungtjur och ko och 2 SEK/kg för lamm. För övrigt 
ingår i priset alla kända tillägg och avdrag kopplat till 
olika koncept och typer av avtal. Till exempel ingår 
tillägg för Krav och andra ekologiska märkningar i 
priset, som då varierar med andelen ekoslakt varje 
vecka. Källa: Jordbruksverket. Livkalvsnotering 
Sverige: SEK/st, vikt 85 kg. Priset anger genomsnitt 
av SRB och SLB. Källa: HK Scan. Livkalvsnotering 
Danmark: SEK/st, vikt 85 kg. Status 1. Källa: Sammark. 

Slaktgris KLS Ugglarps och HK Scan: SEK/kg för 
70–99,9 kg. 

Ränta och valuta: Euro. Källa: Europeiska central-
banken. USD. Källa: Bundesbank. Ränta 3 mån, 
ränta 5 år: Veckomedelvärde på statsfixräntor från 
Riksbanken. 

Energi: Elpris, rörligt: SEK/MWh, veckomedelvärde 
från Nordpool spot. Elpris termin 2020: SEK/MWh, 
systempriset för Nordic Electricity från Nasdaqomx. 
Elcertifikat: SEK/MWh, senaste värde från Svensk 
Kraftmäkling. Diesel: SEK/liter inkl moms från Circle 
K-företag. 

Lantmännens emissionshandel: Priset på emissons-
insatser senaste handelsdag. Källa: Lantmännen.

Virke: Rundvirke Finland: SEK/m3fpb, 
snittpriser för leveransvirke den senaste 
4-veckorsperioden,sammanställt av Naturresursinsti-
tutet Luke. Rundvirke Lettland och Litauen: SEK/m3f 
fritt industri. Källa: Skogssällskapet.

Ekonomi. Marknadspriser

Mjölkpris HK Scan
Syntetiskt pris  

utifrån EEX, kr/kg

Råolja
Brent, senaste  

terminen (USD/fat) 72,764,04 2,08
En vecka �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �0,21 %
Förändring från årsskiftet  �  �41,6 %

En vecka �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 0,48%
Förändring från årsskiftet   � 5,76 %

En vecka �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 1,68 %
Förändring från årsskiftet  �  �23,4 %

Aktiekurs i euro på 

 Helsingforsbörsen 

Årets andra kvartal blev det bästa någonsin för Moelven med en rörel
semarginal på nästan 20 procent. Rörelseresultatet blev 823 miljoner 
norska kronor, mer än fyra gånger så mycket som under motsvarande 
period i fjol.

Sett till det första halvåret var rörelsemarginalen drygt 15 procent, 
omsättningen ökade med 23 procent och rörelseresultatet fyrfaldiga
des till 1,1 miljard. 

Bakom de starka siffrorna ligger en kraftig uppgång för trävarupri
serna och stark internationell efterfrågan. Även om det är osäkert hur 
länge konjunkturen håller i sig anser koncernchef Morten Kristian
sen att läget just nu ger stora möjligheter. ATL

Skogsindustri

Rekordkvartal även för Moelven
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Ta vara på leverantören
Det är ett bra drag av KLS Ugglarps att hö-
ja slaktgrisnoteringen. Skälet – att man vill 
kompensera uppfödarna för höjda foder-
kostnader – är både marknadsmässigt och 
inte marknadsmässigt. 

Det är inte ökad betalningsvilja från bu-
tiker och andra köpare som driver prishöj-
ningen. Det vore alltså logiskt att inte höja 
priset. Men om man får tro företaget är det 
för att underlätta för producenterna i en 
ekonomiskt svår tid. 

Det är också marknadsmässigt att se till 
att man har leverantörer även i framtiden 
när ekonomin ser bättre ut. Så borde de-
taljhandeln också tänka så att det finns 

svenskt att köpa även i framtiden. Det ser 
vi alldeles för lite av. 

Tord Karlsson: Dags för  
vändning efter tio mörka 
mjölkår

För flera livsmedel går det åt  
rätt håll när det gäller att öka den 
svenska marknadsandelen.  
Utvecklingen för gris- och nöt-
kött är glädjande. Tyvärr följer 
inte mejeriprodukterna med i 
denna fina trend. När statistiken 
för 2020 redovisas ser vi ytterli-
gare ett förlorat år. 

På tio år har marknadsandelen 
för svenska mejerivaror i Sverige 
minskat från 78 till 70 procent. 
Befolkningen har ökat med när-
mare 1 miljon men importen har 
tagit hand om den ökade efterfrå-
gan. Importen har ökat med 35 
procent medan produktionen har 
minskat med 3. 

Det finns dock några glädjande 
trendbrott det senaste året. Per 
capita-konsumtionen av mejeri-
varor ökade faktiskt 2020 efter 
många år av nedgång. Inväg-
ningen av mjölk vände också 
uppåt och ökade med 2 procent. 

Trycket från växtbaserade 
drycker må vara hårt men mjölk 
kan användas till mer än att 
dricka. 

Till en del går problemen till-
baka till 2015 då mjölkkvoterna 
avskaffades och det blev fritt 
fram att expandera mjölkpro-
duktionen i EU. De som tog 
chansen var framför allt Irland, 
Polen och Italien. Medan antalet 
kor har minskat i Sverige och 
många andra EU-länder har de 
ökat med 160 000 i Irland. 

Även om prisnivån nu är hyf-
sad syns ingen omedelbar 
byggrusch i förprövningsstati-
stiken. Byggandet räcker inte  
på långa vägar. Om det byggs  
eller byggs om närmare 10 000 
båsplatser per år räcker det ingen 
vart när 300 000 kor står i kö för 
en bättre bostad. 

Det är tio år sedan vi hade opti-
mism och något som liknade en 
byggrusch på mjölkgårdarna.  
Efter kvoternas avskaffande och 
mjölkkrisen har det inte tagit 
fart. Det behöver vända nu. 

Glädjande är de relativt höga 
avräkningspriserna, även om 
många önskar att de vore högre. 
Produktutveckling och alla nyhe-
ter i mejerihyllorna har säkert 
haft betydelse. 

De senaste åren har särskilt  
Arla ställt nya krav på gårdarna 
med klimatberäkningar, doku-
mentation och åtgärdspaket.  
Det vore bra om någon kunde 
visa att det ger pengar tillbaka 
till bonden, en titt i hyllorna  
i butiken ger ingen ledtråd. 

Det i volym viktigaste verkty-
get för att skapa mervärden som 
konsumenten uppskattar och be-
talar för är den ekologiska mjöl-
ken. Tyvärr tycks den nischen 
mättad. Trots att merbetalningen 
till producenterna har minskat 
ökade invägningen fortfarande 
2020 och nådde en all-time-high 
på 481 000 ton, 17 procent av  
totalmängden mjölk. 

Produktionen av ekologiska 
mejerivaror har däremot minskat 
sedan 2018 och konsumtionen li-
kaså. Allt mer ekologisk mjölk 
säljs som konventionell och det är 
naturligtvis inte bra. 

Det går inte att komma ifrån  
att det som svider mest är det 
stora tappet på den svenska ost-
marknaden. 1995 var 90 procent 
av ostarna svenska, för tio år se-
dan var det närmare 60 procent 
och 2020 återstod en marknads-
andel på 40 procent. 

Det är ett stort misslyckande. 
Konsumtionen har ökat med över 
40 procent under perioden men 
importen har tagit hand om detta 
och mer därtill. 

Bortfallet skylls på lågpris-
import. Men det är också så att 
våra bästa ostvarumärken Präst, 
Herrgård och Grevé har miss-
handlats grovt av interna strider  
i det svenska mjölketablisse-
manget. Om dessa varumärken 
hade vårdats bättre kunde vi ha 
haft en export som kompen-

38 Opinion

… att de stora vinster som skogsindustrin 
gör på köpruschen efter trävaror borde 
fortplanta sig genom kedjan och ge skogs-
ägaren bättre betalt. Man skyller på efter-
släpning och på att skogsägarens belöning 
kommer senare men det är inte hela san-
ningen. 

I en intervju i Sveriges Radio Ekot fällde 
en tjänsteman vid SCA Skog en förbluf-
fande kommentar och hävdade att varie-
rande priser, det vill säga just nu höjda pri-
ser, skulle göra det svårare för skogsägarna 
att sköta sin skog optimalt och att det var 
bättre med konstanta priser, underförstått 
låga sådana. 

En sådan kvävande omsorg är inte till 
nytta för skogsägarna, bara för industrin. 

LEDARE
ATLs ledarsida är  partipolitiskt  obunden  /  Redaktör: Tord Karlsson och Edvard Hollertz 

Tord 
Karlsson

Citatet
ATLs ledarsida är 
 partipolitiskt 
 obunden

ATL tycker...

Jag är ganska upprörd 
över skogsindustrins 
sätt att behandla oss 
leverantörer. 

Per Stenvall, skogsägare
Källa: Ekot, Sveriges Radio

Huvudledare 2 september 2021

Edvard
Hollertz

I korthet

serade tappade andelar.
Större mervärden ger högre in-

täkter. Det finns nischer som ger 
mervärde och de behöver växa, 
både hos små aktörer och de stora 
mejerierna. 

Men även kostnaderna i mjölk-
produktionen behöver sänkas. 
Den ”vanliga” mjölkproduktio-
nen måste bli mer konkurrens-
kraftig. En borttagen beteslag är 
ingen universallösning men  
absolut en förändring värd att 
överväga. 

Det är vanligt med cykliska för-
lopp i spelet mellan produktion 
och marknad. Det finns nu små, 
positiva, tecken på trendbrott 
för mjölkproduktionen. Efter 
tio tämligen mörka år borde fler 
kurvor vända uppåt. Ta vara på 
den möjligheten!

Tord Karlsson

010-184 45 32 tord.karlsson@atl.nu
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Den 26 september går tys-
karna till val. Kristdemokra-
tiska CDU har styrt i olika kon-
stellationer ända sedan 2005. 
Då fanns det nästan 400 000 
gårdar och jordbruksföretag 
(hit räknas även skogs- och 
fiskerinäringen) i Tyskland.  
I dag är den siffran nere på 
drygt 263 000. Ett resultat  
av en allt tuffare konkurrens 
i kombination med struktur-
omvandlingar och teknik-
utveckling. Men det är knap-
past någon liten sektor: näs-
tan en miljon människor arbe-
tar inom den.

Historiskt har CDU varit det na-
turliga valet för många jordbru-
kare (2017 lade 60 procent sin 
röst på CDU eller det bayerska 
systerpartiet CSU). En undersök-
ning i branschtidningen Agrar-
heute från i våras visade dock att 
liberala FDP (24 procent) för 
förs ta gången tagit över förstap-
latsen från CDU (18 procent) när 
tidningens läsare fick frågan vil-
ket parti de tänkte rösta på.

FDP, som främst förknippas 
med urbana frågor, hamnade 
även på första plats (30 procent) 

när läsarna rankade vilket parti 
som bäst representerade jordbru-
kets intressen (CDU fick 22 pro-
cent, Die Grünen 6 procent och 
socialdemokratiska SPD blott 1 
procent).

En orsak till att CDU förlorar 
mark bland sina tidigare kärnväl-
jare är att förbundsregeringen 
(CDU/CSU samt SPD) presente-
rat, och instiftat, ett lagpaket i 
syfte att skydda insekter. Deut-
scher Bauernverband, Tysklands 
största intresseorganisation för 
jordbrukare, menar att åtgärder-
na inte kommer att hjälpa in-
sektslivet, samtidigt som de inne-
bär en stor belastning för bran-
schen.

För tyskt jordbruk i allmänhet 
har dock Angela Merkels ovilja 
att ta ideologiska strider fått mer 
långtgående konsekvenser än ett 
enskilt lagpaket om insekter. På 
samma sätt som energifrågan 
getts en ”grön inramning” efter 
beslutet om att avveckla kärn-
kraften har problemformulering-
arna kring frågor om landsbygd 
och jordbruk överlåtits till Die 
Grünen. Följden har blivit att 
samhällsdebatten utgår från att 
ekologiska gårdar är bättre än 

konventionella, att skogarna ska 
skyddas i stället för att brukas 
och att drivmedelspriserna måste 
höjas (därmed inte sagt att det 
saknas utmaningar för jordbru-
ket men det är inte heller givet att 
grön symbolpolitik är lösningen).

Det kan stå CDU dyrt på val- 
dagen.
Erik Thyselius

Ett tyskt bondeuppror 
i vardande?

Om Sveriges jordbrukspolitiska  
historia skulle skrivas så är statsminister 
Stefan Löfvens regeringstid ett kapitel  
för sig.
Edvard Hollertz, om arvet efter regeringarna Löfven.
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Ledarbloggen

Plockat från 
ledarbloggen

Gästkrönika

Landet som inte  
längre är

Vad är egentligen en landsbygd? Ordet definieras 
som ”ett område med lantlig bebyggelse” och  
avser ofta områden belägna mellan städer. Ingen 
solklar tolkning i mitt tycke och att stor 
begreppsförvirring råder är tydligt.

Enligt OECD bor 50 procent av Sveriges  
befolkning på landsbygden medan SCB menar  

att 87 procent bor i stad eller tätbebyggt område.
Vid en snabb googling finner jag inte mindre än sju olika defini-

tioner av vem som egentligen bor var och mitt i förvirringen kan 
jag inte hjälpa att undra: Vad är landsbygd enligt Sveriges styrande 
politiker och vad är den värd?

I denna oreda av begrepp och definitioner kan jag lugnande  
presentera en del otvivelaktiga fakta. Endast 3 procent av Sveriges 
totala landareal består av bebyggd mark.

Resten? Mestadels skogs- och jordbruksmark. 69 respektive  
8 procent vardera.

Det här är 77 procent rena naturresurser som på ett eller annat 
sätt förvaltas och brukas av människor sysselsatta i den gröna nä-
ringen. 77 procent – ingen li-
ten andel att ansvara för under 
rasande klimatkris där opini-
onen skriker efter hållbara 
lösningar och gärna använder 
dessa ansvarstagare som syn-
dabockar.

Medan vi – med det 77-pro-
centiga ansvaret – fortsätter 
att förvalta och bruka, såsom 
vi har gjort i tusentals år, fort-
sätter också de med det 3-pro-
centiga ansvaret att omsorgsfullt skilja plastkorken från sin havre-
dryck och åka kollektivt med enastående förbindelser. Trots detta 
står städerna för 80 procent av utsläppen.

För elva år sedan fanns det i Sverige en ministerpost som ansva-
rade för ansvarstagarna. För de 77 procenten. 2011 övergick posten 
till det mer luddiga begreppet ”landsbygdsminister”. I juli i år av-
skaffades ämbetet helt och hållet och frågorna som berör mer än tre 
fjärdedelar av Sveriges yta behandlas numera som ett ansvars- 
område för näringsminister Ibrahim Baylan (S).

När pandemin precis tagit ett fast grepp om världen rådde viss 
panik kring självförsörjningen i Sverige och politikerna brukade 
stora ord gällande svensk livsmedelsproduktion och vikten av hög 
beredskap. I dag har debatten svalnat.

Ministern, med ansvar för oss som står för produktionen  
av mat, pressades nyligen om Cementas vara eller icke vara när det 
stod klart att produktionen i Slite stod för 75 procent av Sveriges 
cementförsörjning och att byggnationen i Sverige riskerade att helt 
stanna av om miljödomstolens beslut stod fast. Helt plötsligt värde-
rades självförsörjningen och de där 3 procenten högt. Helt plötsligt 
fanns politiska medel att tillgå.

De olika faktorer som hotar den svenska livsmedelsförsörjningen 
är kanske inte av samma drastiska natur men visst förtjänar vi en 
representant i Sveriges regering som ser utvecklingen och  
tar hoten på allvar?

Visst förtjänar vi, med det 77-procentiga ansvaret, ett 100-procen-
tigt engagemang?

Katarina Wolf
Mjölkföretagare

Visst förtjänar vi, 
med det 77-pro-
centiga ansvaret, 
ett 100-procentigt 
engagemang?

Utblick

www.atl.nu/ledarbloggen

Svensk skogsnäring är under at-
tack. Som ATL har rapporterat 
har klimataktivister i Extinction 
Rebellion på kort tid genomfört 
en lång rad aktioner mot svenskt 
skogsbruk. Och de drar sig inte 
för att bryta mot lagen.

Organisationens aktioner mot 
skogsbruket bör också ses som 
en del i en större konflikt – den 
om människans roll i naturen. 
Idéerna om att människan inte 
ska bruka naturen förenar akti-
visterna som försöker stoppa 
skogsbruk, de militanta djur-
rättsaktivisterna som hotar bön-

der och de så kallade aktions-
grupperna mot jakt.

Ofta försöker dessa grupper 
framställa det som att allvaret i 
klimathotet kräver agerandet. 
Eller att de bara tänker på dju-
ren. Men det som styr grupperna 
är i grunden en radikal natursyn.

Kärnan i strävan är att män-
niskan ska ut ur naturen. Hon 
ska inte bruka den. Dagens stora 
vurm för urskogar bör förstås ses 
i det här ljuset. Att begränsa 
människans alla aktiviteter ses 
som den allrådande lösningen. 
Men det är en återvändsgränd.

Ska vi klara av den akuta  
omställningen till ett hållbart 
samhälle behöver vi ta vara på 
naturens produkter och, likt 
jord- och skogsbrukare, arbeta 
med naturen. Så får vi fram virke 
till husen och mat på tallriken.  
Så ställer vi om till ett hållbart 
samhälle.

När skogsnäringen blir Extin-
ction Rebellions måltavla är det 
samhällsbyggarna i det hållbara 
samhället som attackeras. Det är 
ohållbart.

Edvard Hollertz

Hotet mot det hållbara samhället

Erik Thyselius är journalist  
verksam vid Axess Publishing och 
Ax:son Johnsonstiftelsen. Han 
skriver och kommenterar återkom-
mande om tysk och europeisk  
politik.
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Politik

Glöm inte omsorgen om djurägaren
Politiker, myndigheter och andra 
aktörer påtalar ofta behovet av 
strategier för förbättrat djur
skydd och strängare straff är nu 
på gång för djurplågeri. Inte nå
gonstans kan jag läsa om hur man 
kan förebygga problemen med 
hjälp av insatser för djurägaren, 
människan som riskerar att bli 
förövare och kriminell.

Vad gäller omsorgen om lant
brukets djur är Sveriges lantbru
kare i världsklass men även här 
inträffar tragiska fall som aldrig 
borde få hända.

Jag betvivlar starkt att stränga
re straff kommer att förhindra 
nya fall, i stället borde ökat fokus 

läggas på förebyggande omsorg 
och stöd till djurägaren. Ett fler
tal tragiska händelser som rap
porterats i såväl Sverige som 
Norge har haft sin grund i allvar
lig psykisk ohälsa hos djurägaren.

Vi behöver starta redan på na
turbruksskolor och inte minst på 
SLU, där elever och studenter 
kan utbildas inte bara i god djur
omsorg utan även ges ökade kun
skaper om förutsättningar för 
människors välmående och men
tala hälsa. SLUs utbildningspro
gram för veterinärer, etologi och 
djurskydd, djursjukskötare med 
flera kan ges kunskaper om män
niskans psykiska hälsa och basal 

träning i att fånga upp mental 
ohälsa och andra avvikande sig
naler hos djurägare.

I Kanada utbildas veterinärer 
till att fånga upp förändringar i 
djurägares mentala hälsa, att våga 
fråga om hur de mår och även i 
att ge dem inledande stöd och råd 
om mer hjälp vid behov.

I våra studier av svenska djur
ägare ser vi att just veterinärer åt
njuter stort förtroende och kon
ceptet borde fungera även här. 
Andra som återkommande möter 
djurägare i sitt yrke, till exempel 
rådgivare, skulle också kunna ta 
en sådan roll.

Detta är en möjlig väg att gå 

men vi behöver också ge alla lant
brukare tillgång till en professio
nell företagshälsovård, gärna di
gitaliserad med fokus på mental 
hälsa och skadeprevention. Vi be
höver också stärka anhöriga och 
branschkolleger och inte minst 
förändra attityderna i hela Lant
brukarsverige så att man upp
muntras till och vågar prata om 
sin psykiska hälsa, bekymmer 
och oro med varandra.

Både djur och människor på 
landsbygden förtjänar god om
sorg och goda levnadsvillkor.
Peter Lundqvist

Lantbrukarson och professor  

i arbetsvetenskap vid SLU

Politik

Investera i jordbrukets  
klimatanpassning

Översvämningar i Tranås och 
Kristianstad. 137 mm regn på ett 
dygn i Älghult. Samtidigt torrt i 
stora delar av Sverige och akut 
vattenbrist i Kivik. Ja, sommaren 
har bjudit på stora vädervariatio
ner och då är det ändå inget jäm
fört med hur det har sett ut i res
ten av Europa, där häftiga regn 
och bränder orsakat stor förödel
se. 

Tveklöst är det så att klimatför
ändringarna kommer att ha stor 
betydelse för svenskt jordbruk de 
kommande åren och därför är det 
viktigt att vi redan nu rustar oss 
för framtiden. De ansträngningar 
som hittills har gjorts är långt 
ifrån tillräckliga.

Vi behöver dels minska sårbar
heten för klimatförändringarnas 
omedelbara effekter med 2018 års 
torka som den tydligaste påmin
nelsen. Dels behöver vi rusta in
för de mer långsiktiga utmaning
arna i form av nya växtskadegö
rare och sjukdomar med mera. 
Sommarens upptäckt av kolora
doskalbagge i Skåne är bara en 
fingervisning om vad som väntar 
runt hörnet. 

Centerpartiet anser att sam

hället behöver bli bättre på att 
backa upp jordbruket med ny 
kunskap, rådgivning och flexi
blare regelverk. Vi behöver kun
na arbeta långsiktigt samtidigt 
som vi har fokus på nästa växtod
lingsår. Till exempel ska det inte 
behöva ta över tre månader för en 
lantbrukare att få tillstånd för be
vattning. 

Centerpartiet anser att det 
även kommer att bli nödvändigt 
att göra stora investeringar i jord
brukets infrastruktur de kom
mande åren för att möta klimat
förändringarna och givet de be
hov vi står inför är det rimligt att 
samhället bär en del av kostna
den. Grundläggande för att före
tagen ska kunna investera i att 
möta ett förändrat klimat är så 
klart en grundläggande lönsam
het men det finns också specifika 
åtgärder som politiken måste vid
ta.

• Rikta investeringsstöd till 
klimatanpassning av jordbruket. 
På senare år har det lagts bety
dande offentliga medel på att an
lägga våtmarker och dammar 
som ska bidra till biologisk 
mångfald och minskat växtnä

ringsläckage. Dessa anläggningar 
behöver kompletteras med om
fattande investeringar i anlägg
ningar för bevattning, som kan 
bidra till en säkrare och jämnare 
vattentillgång under växtsäsong
en och som även har andra positi
va miljöfördelar. 

• Växla upp investeringarna i 
markavvattning. För att förhind
ra översvämningar och stärka 
växternas motståndskraft mot 
torka behöver markavvattningen 
förbättras och det är hög tid att 
regeringen sjösätter den satsning 
på täckdikning inom Lands
bygdsprogrammet som Center
partiet förhandlade fram medel 
till i vårbudgeten 2021. Totalt 
handlar det om över 400 miljoner 
kronor som väntar på att kunna 
göra nytta men som Socialdemo
kraterna och Miljöpartiet har 
dragit i långbänk. 

• Anpassa regelverken för att 
underlätta lantbrukets klimat
anpassning. Tyvärr ser vi hur 
stelbenta regelverk stoppar kli
matanpassningsåtgärder inom 
lantbruket. Det handlar bland an
nat om regler kring vattenuttag 
men också biotopskyddet som i 

bland annat stenmurstäta områ
den omöjliggör rationell bevatt
ning.

Om alla de insatser som räknas 
upp ovan genomfördes skulle det 
inte bara stärka svenskt jord
bruks motståndskraft mot fram
tida extremväder. Det skulle även 
stärka dess konkurrenskraft och 
avkastning. När jordbrukare i 
andra delar av världen bokstavli
gen måste lämna sina gårdar och 
hem till följd av klimatföränd
ringarna så har Sverige ett mora
liskt ansvar att öka vårt bidrag 
till den globala matproduktionen. 
Då blir vår förmåga att anpassa 
oss till det nya klimatet avgöran
de.

Kristina Yngwe

Ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet och lands-

bygdspolitisk talesperson (C)

Vi behöver  
kunna arbeta 
långsiktigt  
samtidigt som  
vi har fokus  
på nästa 
 växt odlingsår. 

Förändra  
attityderna i hela 
Lantbrukar
sverige så att 
man vågar prata 
om sin psykiska 
hälsa, bekymmer 
och oro.
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Hållbarhet

Catena är inte  
hållbart i alla led

Replik

Många hänsyn vid etablering

Frågor kring mark och markan-
vändning är ständigt närvarande 
när det handlar om att äga, ut-
veckla och förvalta logistikfastig-
heter. Fastigheterna i Catenas be-
stånd består av både äldre och 
nya logistikanläggningar, vår 
ambition är att samtliga ska vara 
hållbara och effektiva. 

Det finns en rad aspekter att ta 
hänsyn till, materialval, energi-
optimering, arbetsmiljö och möj-
ligheter för biologisk mångfald är 
några av dem. I det arbetet kom-
mer vi aldrig att bli klara – det 
finns alltid mer att göra och vi 
tittar hela tiden på nya sätt att ut-
veckla vårt arbete. 

Samtidigt är arbetet med att 
skapa hållbara lösningar en ba-
lansgång där samhällets alla be-
hov och sättet vi hanterar dem på 
behöver vägas in. Läget spelar en 
avgörande roll, varje kilometer 
som våra hyresgäster kan spara 
in har stor betydelse för miljön. 
Närheten till viktig infrastruktur 
och större befolkningscentra är 
därför viktig för oss och för dem 
som verkar i våra fastigheter, inte 
minst för e-handeln som växer i 
takt med att beteendemönstren i 
vårt samhälle förändras. 

Vi arbetar både med utveckling 
och förändring av funktionerna i 
äldre fastigheter och med ny-

byggnation för att möta behoven. 
Precis som insändarskribenten 
beskriver är mark en ändlig re-
surs och att det finns olika intres-
sen kring hur den bäst används 
(eller inte används) är naturligt. 

Som svensk aktör och långsik-
tig fastighetsägare sätter vi stort 
värde på den svenska detaljplane-
processen där ett syfte är att sam-
ordna dessa intressen. Det är ett 
system som vi tror bidrar till 
fortsatt utveckling och fler initia-
tiv för hållbara lösningar såväl 
från oss som från andra aktörer. 

Catena AB

Har med intresse läst igenom Ca-
tenas redovisning angående före-
tagets hållbarhetspolicy och hur 
detta stämmer överens med den 
planerade exploateringen av Kär-
ra 1:9 Ängelholms kommun där 
man planerar att bygga logistik-
lokaler. 

Där redovisas mycket ingående 
hur företaget hanterar frågor så-
som miljöcertifieringar, avfalls-
hanteringar, arbetsmiljö med me-
ra. Eller som Catena säger som 
sammanfattning: ”Med genom-
tänkta strategier och ett långsik-
tigt förhållningssätt gynnas eko-
nomiska, sociala och miljömässi-
ga värden.”

Kan kanske anses hållbart i 
många stycken men när man 
kommer till avsnittet om biolo-
gisk mångfald och markanvänd-
ning är det omöjligt att hitta nå-
got hållbarhetstänk. Det som be-
skrivs är snarare det omvända.

Detta rimmar mycket dåligt 
med företagets policy att arbeta 
hållbart även om man uppfyller 
många andra kriterier när det 
gäller hållbarhet. Det kan väl inte 
anses hållbart att skövla mark 
som bidrar till att försörja oss 

med livsmedel för att uppföra 
dessa förfulande plåtskjul. Åker-
marken är en ändlig resurs som 
svårligen går att ersätta – inte 
hållbart.

Det hade varit mycket mer tro-
värdigt om Catena hade haft som 
mål i sin hållbarhetssträvan att 
använda sig av mark som inte går 
att använda till livsmedelspro-
duktion eller som är produktiv 
skog. Det finns även många äldre 
industrifastigheter som inte an-
vänds i dag där det går utmärkt 
att etablera nya verksamheter 
som borde kunna utnyttjas.

Trodde inte det fanns företag 
med verksamheter där man på ett 
medvetet sätt hotar de grundläg-
gande förutsättningarna för över-
levnad och välfärd. Ingen särskilt 
bra hållbarhetsstrategi.

Catenas expansion bidrar yt-
terligare till att hoten mot växter 
och djur ökar. På alla platser där 
byggnation och asfaltering har 
genomförts finns, som sunt för-
nuft säger, inte något växt- och 
djurliv att räkna med. De åtgär-
der som vidtas på till exempel 
grönytor är försumbara i förhål-
lande till den skada som utbygg-

naderna medför. Att använda 
matjord som bullervall kan väl 
inte anses vara hållbart! Slutsats: 
Catena skjuter över ansvaret för 
biologisk mångfald och att beva-
ra förutsättningarna för växter 
och djur på någon annan i vårt 
samhälle.

Sammantaget: Catena bör se 
till att arbeta hållbart på alla 
punkter och sluta upp att skövla 
produktiv jordbruks- och skogs-
mark. Det finns mycket mark 
som är lämplig för er eventuella 
expansion som ligger inom rimli-
ga avstånd från större vägar eller 
järnvägar. 

Dessutom är det svårt att förstå 
att grundarna och de styrande i 
Catena som sägs (enligt artikel i 
HD 7/6) stå med båda fötterna i 
myllan kan medverka till att för-
störa vår dyrbara åkermark. De 
fötterna står väl snarare i asfal-
ten.

Hållbarhetsstrategier för mark-
användning, biologisk mångfald 
och lokala ekosystem: Gör om, 
gör rätt.

Ronny Henningsson

Före detta lantbrukare

Djurhållning

Djurens välfärd  
skadas av bristen på 
veterinärer

Vi har under flera år sett en dis-
kussion och debatt kring veteri-
närbristen i Sverige. Vi har hört 
att flera kliniker stänger ned si-
na akutmottagningar på grund 
av brist på klinisk personal. Vi 
ser även att allt fler skaffar djur 
men om djursjukvården inte 
växer med behovet får detta 
smärtsamma och livshotande 
konsekvenser.  

Sveriges unika djursjukvård 
lider svårt av bristen på klinisk 
personal. Universitetskanslers-
ämbetet presenterade den 6 
april 2021 sin prognos för beho-
vet av högskoleutbildade. Myn-
digheten bedömde att det kom-
mer att finnas fortsatt brist på 
veterinärer fram till 2035. Detta 
kommer till sist att drabba dju-
ren. 

Sverige har för få svenska ut-
bildningsplatser, samtidigt som 
regelverket försvårar att ta in ej 
svenskspråkig personal från ut-
landet. Utländsk arbetskraft har 
räddat många djurliv i Sverige 
och då situationen ser ut som 
den gör kvarstår detta behov.  

Det är orimligt att branschen 
i dag rekryterar fler svenskar 
som har studerat till veterinär 
utomlands än svenskar som ut-
bildats vid SLU. Det råder en 
stark obalans i utbildnings-
väsendet som måste ställas till 
rätta. 

Den 10 juni tillsatte regering-
en och dåvarande landsbygds-
minister Jennie Nilsson en ut-
redning som enligt direktiven 
ska ge ”en hållbar och långsiktig 
hälso- och sjukvård för djur”. 
Det är välkommet men en allde-
les för sen åtgärd.  

Vi behöver inte vänta på att en 
utredning ska bli klar för att ar-
beta fram förbättringar redan 
nu. Vi kan ge flera förslag på in-
citament och förbättringsåtgär-
der som kan införas redan nu.

• Vi behöver arbeta för att ha 
fler veterinärer och djursjuk-
skötare i hela landet. Djursjuk-
skötare vet vi kan avlasta veteri-
närer i stor utsträckning.

• Vi behöver öka stödet till di-
striktsveterinärerna för jour-
hållningen då staten har huvud-
mannaansvaret över distrikts-
veterinärorganisationen. Jour-

hållningen ska finnas i hela lan-
det.

• Förändra kravet på att jour-
naler ska skrivas på svenska. 
Det hämmar anställningar av 
utländsk arbetskraft. Vi vet att 
efterfrågan på veterinärer över-
stiger det inhemska utbudet.

• Öka den internationella dia-
logen och samarbetet inom ut-
bildningsväsendet för veterinä-
rer och djursjukskötare för en 
bättre balans och samverkan 
mellan de europeiska länderna. 

• Arbeta för att öka antalet 
nationella utbildningsplatser på 
veterinärutbildningarna redan 
nu, då vi vet att behovet kom-
mer att öka.

• Arbeta för att implementera 
fler utbildningsplatser för djur-
sjukskötare. En samverkan mel-
lan akademi och veterinärklini-
kerna är ovärderlig i dessa ut-
bildningar. Vi behöver se över 
var i landet dessa utbildningar 
ska lokaliseras.       

Vi i Centerpartiet anser att 
fler utbildade veterinärer och 
djursjukskötare är viktigt för 
kompetensförsörjningen, djuren 
och djurägarna och vi är villiga 
att satsa på en förstklassig djur-
välfärd på nationell och interna-
tionell nivå. Veterinärutbild-
ningar är kostsamma och frå-
gan är om Sveriges regering är 
beredd att ta dessa kostnader för 
en stärkt djurvälfärd. Vi center-
partister är villiga att ta över le-
darskapet i denna fråga för en 
bättre djurvälfärd och för friska 
djur. 

Anna Gunstad Bäckman

Centerpartiet Hallstahammar–Strömsholm

Medlem Centerpartiets hästnätverk.

Emma Wiesner

Europaparlamentariker Centerpartiet

Henrik Lagerlund, professor i filosofins historia vid Stockholms universitet, kommenterar debatt
artikeln ”Sluta avveckla matproduktionen i Sverige” som publicerades i ATL 20/8.
Källa: Twitter

En inhemsk och hållbar livsmedelsproduktion är 
 nödvändig för ett framtida livsmedelssystem.

Sverige har  
för få svenska  
utbildnings
platser.
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Magnus Nilssons geräteträger  
är utrustad för skogen och där får 
den också tjänstgöra. Men då  
utan skopa.
Foto: Joel Sannemalm
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Traktor

”Det är  
socknens 

 fulaste  
traktor”

    

Milstolpe för Ponsse
Den 17 000:e skogsmaskinen har rullat ut från Ponsses anläggning  
i Vieremä i Finland. Det var en skotare i mellanklassen, Ponsse Elk, som  
gick till en finsk kund. Tillverkaren, som gjorde sina första maskiner  
i början av 1970-talet, finns nu på marknaden i ett 40-tal länder över  
hela världen.



ATL 56  
TORSDAG 2 SEPTEMBER 2021Reportage44

    

Sikten är en 
fördel. Jag 
brukar inte 
köra i skogen 
med skopan 
och då är 
sikten  
underbar.
Magnus Nilsson

F 380 GT är praktisk, inte snygg

Om förkortningen 
GT gör dig sugen 
på gin och tonic så 
blir det inga 
sådana i det här 
reportaget. GT 
står i det här fallet 
för geräteträger. 
Det är tyska och 
betyder redskaps

bärare. En traktor tillverkad för att klara så 
många uppgifter som möjligt på en gård. Ett 
koncept som aldrig riktigt anammats på bred 
front. Speciellt inte i Sverige där de verkligen är 
ett udda inslag. I hemlandet Tyskland var det 
däremot betydligt vanligare att se redskaps
bärare. Men något hot mot den konventionella 
traktorn blev de inte.

Utanför Röke i Hässleholms kommun i norra 
Skåne hittar vi en Fendt F 380 GT. En fyrhjuls
driven redskapsbärare som kommit till Sverige 
från Danmark för cirka tio år sedan. Traktorn 
ägs av Magnus Nilsson som använder den till 
det mesta på den lilla gården.

– Jag jobbar på Perstorp Chemicals AB och 
vid sidan om är jag lite månskensskogsbonde. 
Detta är en del av mitt föräldrahem som jag tog 
över när far gick bort, säger Magnus Nilsson.

Hittade den på Blocket
Traktorn hittade han på Blocket för runt fem år 
sedan. Säljaren bodde på Hallandsåsen.

– Det är nog socknens fulaste traktor. Det var 
en ren slump att jag köpte den. När far gick bort 
hade jag inte tid att sitta i de små traktorerna vi 
hade för att hålla detta öppet. Utan det fick 
hända lite mer och det skulle inte kosta en 
massa pengar. Det kom ett tillfälle och då köpte 
jag denna.

Men det var inte på grund av att Magnus 
Nilsson bländades av traktorns skönhet som 
det blev affär.

– Den var betydligt billigare än om jag hade 
köpt en Valmet eller något annat fyrhjulsdrivet 
i samma storlek för det var ingen som vill ha en 
sådan här traktor, konstaterar han krasst.

Fendten ska ha gått på danska motsvarighe
ten till Skogsstyrelsen. Den kom till Sverige för 
åtta–nio år sedan tror Magnus.

– Jag är den andra ägaren i Sverige.
I slutet av 1980talet togs det in några stycken 

till Sverige men det blev aldrig någon succé.
– Kanske lite på grund av viktfördelningen, 

70 procent av vikten ligger över bakhjulen. Det 
är egentligen ingen stor skillnad mot andra 
samtida traktorer men lite taskig viktfördel
ning har den, säger Magnus Nilsson.

Anledningen till viktfördelningen var att 
den var tänkt att användas som redskaps

bärare. Med ett redskap monterat blir viktför
delningen en annan.

– Sikten är en fördel. Jag brukar inte köra i 
skogen med skopan och då är sikten underbar.

Men det var nog ändå priset som gjorde att 
han slog till.

– Den var ju förhållandevis billig, jag gav 
80 000 kronor inklusive moms för den. Det får 
man inte mycket fyrhjulsdrivet för annars. Spe
ciellt inte om man vill ha lyft, kraftuttag och 
hydrauluttag fram.

Även om traktorn är mångsidig med bra sikt 
från förarplatsen finns det en del som stör 
också.

– Det som är lite tråkigt är att det är rätt tas
kig svängradie med de här gamla framaxlarna. 
Man sitter ganska högt så det kan kännas lite 
obehagligt när man kör i skogen, speciellt när 
det lutar. Men traktorn har låg tyngdpunkt – 
än så länge har jag inte vält.

Får köra med tvärdrag
Motorns placering under hytten är en förut
sättning för att kunna montera redskap men 
det innebär också ett problem.

– Det är både för och nackdelar med att ha 
motorn så. Fördelen är sikten men en stor nack
del är värmen på sommaren. Det blir väldigt 
varmt, då får man köra med tvärdrag.

Någon air condition finns nämligen inte.
– Den har en fyrcylindrig Deutz på ungefär 

80 hästkrafter, utan turbo. Den har en liggande 
motor, annars hade man kommit ännu högre 
upp, säger Magnus.

Han har även råkat ut för en incident som 
kunde ha slutat illa.

– Den brann en gång. Ett bromsok på axeln 
fram låg an och då tog det fyr i gammal olja och 
fett så det blev lite jobb. Som tur var hade jag 
brandsläckare som man ska ha. Det hände när jag 
kom hem på gården så det var bara att hoppa ut 
och släcka. Det var efter en bit transport så det 
hade blivit varmgång, säger Magnus Nilsson.

Hans exemplar är extrautrustat för jobb i 
skogen.

– Den har en bukplåt som är gjord av väldigt 
kraftigt stål. Den är hålperforerad för viktens 
skull. Jag borrade ett hål i plåten för huvudström
brytaren och det var otroligt hårt stål i den.

Använder frontskopan till transporter
På gården får den uträtta det mesta.

– Jag kör ut allt mitt vedbehov och lite till och 
så använder jag frontskopan till diverse trans
porter med grejer på gården och till snöskott
ning. På sommaren kör jag betesputsen med 
den. Ibland blir det även att jag kör med tipp
vagn när jag kör med grävmaskinen.

Förutom den lilla incidenten med branden 

har traktorn gått bra och det är bara två mindre 
saker som Magnus tvingats ta itu med.

– Lyftarmarna fram hade lyftöglor som brast. 
Så en god vän hjälpte mig att svetsa på riktiga 
öron i stället. Jag har även renoverat spridarna 
på den för den började gå dåligt strax efter det 
att jag fick hem den. Det är det enda jag har gjort.

Marknadsfördes som en ”frisiktstraktor”
Han är inte särskilt fäst vid sin redskapsbärare.

– Nej, det är en bruksmaskin. Får jag ett bra 
bud så är den till salu. Men jag är faktiskt jät
tenöjd med den, annars hade jag haft något 
annat vid det här laget.

Vid körning i skogen har han en liten skogs
vagn kopplad efter traktorn.

– Det är en gammal drivkärra från militären 
tillverkad av Livad i Braås. Sedan jag skaffade 
den här traktorn har jag inte använt drivningen 
på vagnen. Jag har byggt om den själv och svet
sat på en gammal kran och det är dags att börja 
svetsa igen för det börjar spricka.

1984 presenterade Fendt en ny redskapsbä
rarserie vars teknik kom från traktorerna i 
Farmer 300serien. Det var F 345 GT, F 360 GT 
och den mest kraftfulla F 380 GT med 80 häst
krafter som presenterades. Hytten på Farmer 
300LS var standardutrustning, liksom en 
överväxling med en toppfart på 40 kilometer i 
timmen på modellerna med 60 hästkrafter och 
uppåt. De få som senare kom till Sverige var 
låsta och gick därmed i 30 kilometer i timmen. 
Eftersom sikten inte hindrades av någon 
motorhuv marknadsfördes de i Tyskland som 
en ”frisiktstraktor”.

Upp till 115 hästkrafter
F 380 GT byggdes i fem olika versioner och det 
fanns också versioner för speciella ändamål 
som skogsbruk och för kommunalt arbete. Till
verkningen av fyra av varianterna slutade på 
1990talet men F 380 GTA som var en försälj
ningsframgång tillverkades fram till 2004.

Fendt som var en av föregångarna i utveckling 
av redskapsbärare höll alltså länge fast vid kon
ceptet. Även om motorerna var placerade under 
golvet på förarhytten och hade en relativt hög 
effekt, upp till 115 hästkrafter på modell 395 
GTA, var de för svaga för alla arbeten som man 
ansåg att en modern traktor skulle klara av. 
Strängare avgasregler gjorde det också svårt att 
utveckla detta koncept vidare. Några enstaka 
redskapsbärare togs in av generalagenten Olema 
i slutet av 1980talet. Mellan 1953 och 2004 till
verkade Fendt 50 000 redskapsbärare.
Joel Sannemalm

010-184 40 91  red@atl.nu

Reportaget har tidigare publicerats  
i Traktor Power.

Röke. Fendt som skogstraktor tillhör inte det vanliga.  
Men har ni sett en skogsutrustad redskapsbärare någon gång? 
Här kommer Fendt F 380 GT. 

Traktor

Caterpillar D9 
 med schaktvagn. 

Längst t v en  
lingrävare.

Foto: Anders eriksson
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1. Runt hytten sitter en båge  
som skyddar hytten och luftintaget 
som sitter högt placerat.

2. Extrautrustning i form av  
rejäla bukplåtar skyddar traktorn  
vid körning i skogen.

3. Frontlyft och kraftuttag i fronten 
var standard på de fyrhjulsdrivna 
modellerna.

4. Manöverpanelen sitter till höger  
om föraren. Tillgängligt askfat måste 
man ju också ha.

Fendt F 380 GT

●● Tillverkare: Fendt, Marktoberdorf, Tyskland.
●● Tillverkningsår: 1985-1998.
●● Motor: 4-cylindrig, luftkyld Deutz-diesel, typ 

F4L-913H.
●● Cylindervolym: 4,09 liter.
●● Effekt: 80 hästkrafter.
●● Bränsletank: 80 liter.
●● Växellåda: 21 fram/6 bak.
●● Däck bak: 18.4-34.
●● Däck fram: 16.9-30.
●● Längd: 4 250 millimeter.
●● Bredd: 2 100 millimeter.
●● Vikt: 4 120 kilo.
●● Svensk generalagent: Olema.
●● Pris 1994: 427 000 kronor.

För att komma åt motorn fälls hytten bakåt. 
Traktorn har låg tyngdpunkt och lätt front 

samt mycket god sikt framåt.
Foto: Joel Sannemalm

1

2

3

4

Traktor

Snart blir det livat i grusgropen igen 
Kjulaträffen utanför Eskilstuna återuppstår. Den 18 september, klockan 10–15, hoppas arrangörerna på att många  
maskinfantaster tar sig till grusgropen där en Caterpillar D9 med schaktvagn är ett av dragplåstren. Det har inte 
hållits någon Kjulaträff sedan 2017 då Statens transporthistoriska museum drog sig ur. Men nu är det dags igen. 
Några problem för besökarna med att hålla tillbörligt coronaavstånd kommer det inte att bli säger Kalle Svalborg 
som är en av arrangörerna:

– Evenemanget är utspritt på över 10 000 kvadratmeter. Så det ska inte vara någon fara.
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SÅLDA FASTIGHETER
Falkenberg Vattsgård 1:1
Adress: Vattsgård 101, 31165 Vessi-
gebro
Adress: Vattsgård 102, 31165 Vessi-
gebro
Adress: Vattsgård 110, 31165 Vessi-
gebro
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Gåva
Datum: 2021-06-30
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 18 344 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Axel Ingvar Magnus Watts-
gård
Köpare: Johan Karl Axel Wattsgård
Småhus: 3 st, totalt 501 kvm
Småhusmark: 3 st, totalt 3 400 
kvm
Skogsmark: 3 hektar

Virkesförråd: 166 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 4

Åkermark: 22 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Åkermark: 79 hektar
Beskaffenhet: Bättre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 832 kvm
Typ: Djurstall för grisar
Beskaffenhet: Bättre
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 420 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 865 kvm
Typ: Djurstall för grisar
Beskaffenhet: Bättre
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 58 kvm
Typ: Loge, lada eller liknande
Beskaffenhet: Bättre
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 2 234 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Bättre
Under byggnation: Nej

Hofors Åsmundshyttan 8:1
Adress: Anders-Ols Väg 14 (Anders-
Ols Åsmundshyttan), 81395 Tors-
åker
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2021-04-15
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 18 216 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Per Göran Enokson
Köpare: Per Oskar Enokson
Småhus: 300 kvm
Småhusmark: 3000 kvm
Skogsmark: 426 hektar

Virkesförråd, barrskog: 149 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 26 kbm/ha
Bonitetsklass: C

Skogligt impediment: 61 hektar
Betesmark: 3 hektar

Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 35 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-

rad eller självdränerad
Ekonomibyggnad: 140 kbm

Typ: Spannmålslager
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 240 kvm
Typ: Djurstall för köttdjur (nöt)
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 360 kvm
Typ: Djurstall för mölkkor
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 655 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Västervik Gamleby-Måsebo 1:5
Adress: Måsebo 1, 59493 Gamleby
Adress: Måsebo 2, 59493 Gamleby
Adress: Måsebo 3, 59493 Gamleby
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-19
Pris: 32 000 000 kr
Totalt taxvärde: 14 193 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Per Håkan Albin Åström 
och Birgitta Åström
Köpare: Karl Johan Michael Öhlund 
och Madeléne Elisabeth Öhlund
Småhus: 3 st, totalt 459 kvm
Småhusmark: 3 st, totalt 7 000 
kvm
Skogsmark: 126 hektar

Virkesförråd, barrskog: 161 kbm/ha
Virkesförråd, lövskog: 37 kbm/ha
Bonitetsklass: D

Skogligt impediment: 32 hektar
Betesmark: 24 hektar

Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 37 hektar
Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 30 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 48 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Bättre
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 795 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Norrtälje Rådmansö 1:1
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, obebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-09
Pris: 26 000 000 kr
Totalt taxvärde: 14 164 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Ulf Göran Svensson
Köpare: Nathanael Weitzberg
Skogsmark: 182 hektar

Virkesförråd, barrskog: 187 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 67 kbm/ha
Bonitetsklass: C

Skogligt impediment: 12 hektar

Olofström Skälmershult 1:58
Adress: Lönsbodavägen 1405, 
29395 Vilshult
Olofström Rönhult 1:15

Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2021-05-11
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 10 185 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Per Östen Petersson
Köpare: Per Östen Peterssons döds-
bo
Småhus: 145 kvm
Småhusmark: 1000 kvm
Skogsmark: 2 hektar

Virkesförråd: 120 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 3

Skogsmark: 69 hektar
Virkesförråd, barrskog: 323 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 25 kbm/ha
Bonitetsklass: C

Skogligt impediment: 15 hektar
Betesmark: 3 hektar

Beskaffenhet: Lägre avkastning 
och kvalitet, ev skogsmark i fram-
tiden

Betesmark: 3 hektar
Beskaffenhet: Lägre avkastning 
och kvalitet än normalt i värdeom-
rådet

Åkermark: 5 hektar
Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 436 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Falkenberg Sprottorp 1:4
Adress: Sprottorp 101, 31167 Slöinge
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp, spec
Datum: 2021-07-19
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 9 655 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Britt Eivor Dyrendahl och 
Lars Magnus Larsson Dyrendahl
Köpare: Carl Magnus Dyrendahl och 
Caroline Ann Daniela Jöngren
Småhus: 270 kvm (1927)
Småhusmark: 5000 kvm
Skogsmark: 4 hektar

Virkesförråd: 131 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 3

Betesmark: 1 hektar
Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 14 hektar
Beskaffenhet: Bättre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Åkermark: 49 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 348 kvm
Typ: Växthus av enklare typ, t.ex 
båghus
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 876 kvm
Typ: Växthus, typ friliggande
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 1 250 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Mariestad Säby 4:7
Adress: Säby 1, 54292 Mariestad
Adress: Säby 2, 54292 Mariestad
Adress: Säby 2, 54292 Mariestad
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2021-05-05
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 9 267 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Liselotte Kristina Anders-
son och Ernst Börje Ingemar An-
dersson
Köpare: Ernst Börje Ingemar An-
dersson
Småhus: 72 kvm
Småhus: 258 kvm
Småhusmark: 1000 kvm
Småhusmark: 2000 kvm
Skogsmark: 40 hektar

Virkesförråd, barrskog: 100 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 50 kbm/ha
Bonitetsklass: C

Betesmark: 2 hektar
Beskaffenhet: Lägre avkastning 
och kvalitet än normalt i värdeom-
rådet

Åkermark: 55 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 1 170 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Krokom Aspåsnäset 1:3
Adress: Aspåsnäset 176, 83542 
Krokom
Adress: Aspåsnäset 178, 83542 
Krokom
Adress: Aspåsnäset 180, 83542 
Krokom
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Gåva
Datum: 2021-04-22
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 8 907 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Lars Erik Albano
Köpare: Erik Ronnie Albano
Småhus: 280 kvm (2014)
Småhusmark: 3500 kvm
Skogsmark: 193 hektar

Virkesförråd, barrskog: 172 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 9 kbm/ha
Bonitetsklass: C

Skogligt impediment: 66 hektar
Åkermark: 15 hektar

Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 120 kvm
Typ: Loge, lada eller liknande
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 275 kvm
Typ: Djurstall för hästar
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 78 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ovanåker Mossbo 5:2

Adress: Mossbo 751 (Jon-Lars), 
82291 Alfta
Adress: Mossbo 755 (Jonases), 
82291 Alfta
Ovanåker Alfta Kyrkby 6:5
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2021-04-26
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 8 858 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Ellinor Kristina Andersson 
och Lars-Erik Jonas Andersson
Köpare: Lars-Erik Jonas Andersson
Småhus: 70 kvm
Småhus: 140 kvm
Småhusmark: 1000 kvm
Småhusmark: 1000 kvm
Skogsmark: 134 hektar

Virkesförråd, barrskog: 269 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 9 kbm/ha
Bonitetsklass: C

Betesmark: 2 hektar
Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 23 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 418 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Herrljunga Stora Björstorp 1:1
Adress: Stora Björstorp 1, 52493 
Herrljunga
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Gåva
Datum: 2021-07-05
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 7 721 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Gert Sture Gunnar Len-
nartsson och Anna-Stina Lennarts-
son
Köpare: Johan Andréas Lennarts-
son
Småhus: 140 kvm
Småhusmark: 1600 kvm
Skogsmark: 62 hektar

Virkesförråd, barrskog: 160 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 162 kbm/ha
Bonitetsklass: D

Skogligt impediment: 3 hektar
Betesmark: 25 hektar

Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 11 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Åkermark: 9 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 858 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Norrköping Ugglö 1:1
Adress: Ugglö Gård 1, 61027 Vikbo-
landet
Adress: Ugglö Gård 2A, 61027 Vik-
bolandet
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Adress: Ugglö Gård 2B, 61027 Vik-
bolandet
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-06-09
Pris: 13 500 000 kr
Totalt taxvärde: 7 564 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Sven David Patrik Leo och 
Kerstin Ann Sofie Leo
Köpare: Hanna Karin Lavesson och 
Sven David Erik Leo
Småhus: 95 kvm
Småhus: 120 kvm
Småhusmark: 2000 kvm
Skogsmark: 33 hektar

Virkesförråd, barrskog: 78 kbm/ha
Virkesförråd, lövskog: 19 kbm/ha
Bonitetsklass: D

Betesmark: 27 hektar
Beskaffenhet: Lägre avkastning 
och kvalitet än normalt i värdeom-
rådet

Åkermark: 19 hektar
Beskaffenhet: Mycket sämre pro-
duktionsförmåga än normalt
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Åkermark: 20 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Åkermark: 20 hektar
Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 827 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Knivsta Krusenberg 1:39
Adress: Krusenberg 240, 75598 
Uppsala
Adress: Krusenberg 244, 75598 
Uppsala
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Exekutiv försäljning
Datum: 2021-05-26
Pris: 21 000 000 kr
Totalt taxvärde: 6 832 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Carl Eric Wolrath, Friso Jo-
han Krammagnus Wolrath och Nils 
Anders Patrik Persson
Köpare: Nils Anders Patrik Persson 
och Carl Eric Wolrath
Småhus: 73 kvm
Småhus: 116 kvm
Småhusmark: 1000 kvm
Småhusmark: 2650 kvm
Skogsmark: 3 hektar

Virkesförråd: 194 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 6

Åkermark: 2 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Örnsköldsvik Skorpeds-Djupsjö 
2:18
Adress: Djupsjö 180, 89597 Skor-
ped
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-01
Pris: 10 500 000 kr
Totalt taxvärde: 5 974 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Tilda Maria Josefin Sund-
ström och Magnus Staffan Sund-
ström
Köpare: Amanda Birgitta Anders-
son och Karl Oskar Gunnar Napole-
on Henriksson
Småhus: 144 kvm (1930)
Småhusmark: 1500 kvm
Skogsmark: 24 hektar

Virkesförråd: 131 kbm/ha

Klass, virkesförråd: 5
Betesmark: 4 hektar

Beskaffenhet: Lägre avkastning 
och kvalitet än normalt i värdeom-
rådet

Åkermark: 47 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 3 700 kvm
Typ: Djurstall för mölkkor
Beskaffenhet: Bättre
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 650 kvm
Typ: Djurstall för köttdjur (nöt)
Beskaffenhet: Bättre
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 240 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Bättre
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 570 kvm
Typ: Djurstall för mölkkor
Beskaffenhet: Bättre
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 252 kvm
Typ: Loge, lada eller liknande
Beskaffenhet: Bättre
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 562 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Bättre
Under byggnation: Nej

Trelleborg Grönby 27:6
Adress: Grönby Söderväg 150-0, 
23173 Anderslöv
Trelleborg Grönby 27:5
Adress: Grönby Söderväg 152-0 
(Magleö), 23173 Anderslöv
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-06-29
Pris: 7 300 000 kr
Totalt taxvärde: 5 962 000 kr
Kommentar: Olika kategorier ingår
Säljare: Lasse Nielsen
Köpare: Anna Maria Lindholm och 
Matts Axel Torgny Lindholm
Småhus: 180 kvm
Småhusmark: 2000 kvm
Åkermark: 3 hektar

Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 773 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ale Ölanda 1:16
Adress: Ölanda 225, 44695 Älv-
ängen
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2021-07-22
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 5 851 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Nils Erik Börjesson
Köpare: Lars-Göran Arvid Börjes-
son och Nils Lennart Börjesson
Småhus: 115 kvm (1969)
Småhusmark: 1000 kvm
Skogsmark: 13 hektar

Virkesförråd: 377 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 9

Skogligt impediment: 10 hektar
Åkermark: 35 hektar

Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 200 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 176 kvm
Typ: Loge, lada eller liknande

Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 376 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Bengtsfors Högsbyn 1:61
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, obebyggd
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2021-03-29
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 5 652 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Jörgen Bruntse
Köpare: Susanne Bruntse
Skogsmark: 141 hektar

Virkesförråd, barrskog: 134 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 15 kbm/ha
Bonitetsklass: D

Skogligt impediment: 53 hektar

Uppvidinge Börsås 1:3
Adress: Börsås 4, 36433 Åseda
Uppvidinge Börsås 1:11
Adress: Börsås 5, 36433 Åseda
Hultsfred Bockaskögle 1:17
Hultsfred Bockaskögle 1:12
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-06-30
Pris: 6 000 000 kr
Totalt taxvärde: 5 578 000 kr
Kommentar: Olika kategorier ingår
Säljare: Karl Christer Åström
Köpare: Christer Lars-Göran Jo-
hansson
Småhus: 140 kvm
Småhusmark: 3000 kvm
Skogsmark: 49 hektar

Virkesförråd, barrskog: 218 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 22 kbm/ha
Bonitetsklass: C

Skogsmark: 9 hektar
Virkesförråd: 33 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 1

Skogligt impediment: 1 hektar
Betesmark: 3 hektar

Beskaffenhet: Lägre avkastning 
och kvalitet än normalt i värdeom-
rådet

Åkermark: 6 hektar
Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 475 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Halmstad Esmared 2:8
Adress: Esmared 692, 31397 Sim-
långsdalen
Halmstad Snöstorp 28:2
Adress: Korsvägen 6, 30256 Halm-
stad
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2021-03-29
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 5 145 000 kr
Kommentar: Olika kategorier ingår
Säljare: Ingrid Gunhild Nilsson
Köpare: Mats Anders Nilsson
Småhus: 75 kvm (1925)
Småhusmark: 2200 kvm
Skogsmark: 27 hektar

Virkesförråd: 219 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 6

Skogligt impediment: 14 hektar
Åkermark: 1 hektar

Beskaffenhet: Mycket sämre pro-
duktionsförmåga än normalt
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 110 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Skellefteå Vebomark 7:10
Adress: Östra Näset 117, 93294 Lö-
vånger
Skellefteå Svarttjärn 2:4
Adress: Svarttjärn 60, 93193 Skel-
lefteå
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2021-03-26
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 5 041 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Torborg Catrin Granlund
Köpare: Torborg Catrin Granlunds 
dödsbo
Småhus: 114 kvm (1977)
Småhusmark: 2000 kvm
Småhusmark: 2000 kvm
Skogsmark: 91 hektar

Virkesförråd, barrskog: 174 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 14 kbm/ha
Bonitetsklass: C

Skogsmark: 24 hektar
Virkesförråd: 322 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 9

Skogligt impediment: 35 hektar
Åkermark: 37 hektar

Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Åkermark: 6 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 230 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 287 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Falun Övertänger 16:5
Adress: Hundsnäs 80, 79026 En-
viken
Adress: Övertänger 321 (Erikan-
dersgården), 79026 Enviken
Falun Övertänger 36:9
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Gåva
Datum: 2021-06-11
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 4 871 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Silja Sinnika Adeström
Köpare: Maria Charlotta Jonsson
Småhus: 140 kvm
Småhusmark: 1500 kvm
Skogsmark: 98 hektar

Virkesförråd, barrskog: 148 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 3 kbm/ha
Bonitetsklass: C

Skogligt impediment: 16 hektar
Betesmark: 2 hektar

Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 2 hektar
Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 493 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Skellefteå Mårtensboda 2:17
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, obebyggd
Fång: Gåva
Datum: 2021-06-13
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 4 680 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Hans Conny Arne Sand-
ström och Gun Annica Sandström
Köpare: Nils John-Arne Sandström

Skogsmark: 154 hektar
Virkesförråd, barrskog: 132 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 22 kbm/ha
Bonitetsklass: B

Skogligt impediment: 19 hektar
Åkermark: 27 hektar

Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Flen Kärrbol 2:1
Adress: Vedbovägen 1, 64297 Bett-
na
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-06-15
Pris: 6 400 000 kr
Totalt taxvärde: 4 522 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Sven Erland Johansson
Köpare: Carl Gustaf Christiansson 
och Gun Monica Christiansson
Småhus: 90 kvm (1930)
Småhusmark: 2000 kvm
Skogsmark: 17 hektar

Virkesförråd: 190 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 6

Åkermark: 14 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Åkermark: 16 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 538 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Hässleholm Ljunga 3:1
Adress: Ljunga 1206, 28273 Sös-
dala
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2021-05-12
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 4 070 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Martha Anita Linnéa Jepps-
son
Köpare: Anita Jeppssons dödsbo
Småhus: 220 kvm
Småhusmark: 2000 kvm
Betesmark: 7 hektar

Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 32 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 610 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 145 kvm
Typ: Loge, lada eller liknande
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Sotenäs Bua 1:10
Adress: Bua 20, 45691 Kungshamn
Adress: Bua 21, 45691 Kungshamn
Sotenäs Bua 1:3
Sotenäs Östra Rörvik 1:5
Sotenäs Bua 1:4
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Gåva
Datum: 2021-07-21
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 3 980 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Thore Gunnar Jörgen Sö-
rensson
Köpare: Elisabeth Maria Evelina Höj-
skeld
Småhus: 65 kvm (1940)
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Småhus: 105 kvm
Småhusmark: 1100 kvm
Skogligt impediment: 10 hektar
Skogligt impediment: 7 hektar
Skogligt impediment: 25 hektar
Betesmark: 5 hektar

Beskaffenhet: Lägre avkastning 
och kvalitet, ev skogsmark i fram-
tiden

Åkermark: 8 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 243 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 114 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Arjeplog Båtsjaur 8:3
Adress: Snätjekvare 1, 93894 Ar-
jeplog
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bostadsbygg-
nadsvärde under 50 000 kr
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2021-07-13
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 3 959 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Anna Iva Gunilla Wallström
Köpare: Lars Erik Wallström, An-
na-Lena Wallström och Åsa Cecilia 
Wallström
Småhusmark: 4000 kvm
Skogsmark: 255 hektar

Virkesförråd, barrskog: 124 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 11 kbm/ha
Bonitetsklass: D

Skogligt impediment: 66 hektar
Ekonomibyggnad: 109 kvm

Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Enköping Överkålsta 1:5
Adress: Torstuna Överkålsta 5, 
74972 Fjärdhundra
Adress: Torstuna Överkålsta 6, 
74972 Fjärdhundra
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-19
Pris: 9 100 000 kr
Totalt taxvärde: 3 953 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: James Richard Thomas 
Cairns och Sophie Kerstin Marianne 
Anna Cairns
Köpare: Mary Ann-Kristin Wiklund 
och Sven Håkan Kristensson
Småhus: 120 kvm
Småhus: 85 kvm
Småhusmark: 2000 kvm
Småhusmark: 1500 kvm
Skogsmark: 15 hektar

Virkesförråd: 177 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 5

Skogligt impediment: 1 hektar
Åkermark: 13 hektar

Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 290 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 120 kvm
Typ: Djurstall för hästar
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Strängnäs Ytterselö-Viggeby 3:1
Adress: Viggeby 10 (Lillebo), 64597 
Stallarholmen
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd

Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-15
Pris: 6 500 000 kr
Totalt taxvärde: 3 650 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Astrid Svea Elisabet Länn-
ström och Sven Staffan Lännström
Köpare: Karl-Martin Olov Van Der 
Meulen och Linus André Van Der 
Meulen
Småhus: 143 kvm (2004)
Småhusmark: 2000 kvm
Skogligt impediment: 1 hektar
Åkermark: 5 hektar

Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 350 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Hedemora Långsbyn 14:1
Adress: Husbyvägen 7 (Vertins), 
77672 Långshyttan
Adress: Husbyvägen 9 (Vertins), 
77672 Långshyttan
Hedemora Långshyttan 6:1
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-20
Pris: 1 200 000 kr
Totalt taxvärde: 3 622 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Lars Rune Eling och Anna 
Lilly Maria Willysdotter Eling
Köpare: Wesley Welboren och San-
dra Welboren
Småhus: 60 kvm (1910)
Småhus: 360 kvm
Småhusmark: 3000 kvm
Betesmark: 2 hektar

Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Ekonomibyggnad: 40 kbm
Typ: Spannmålslager
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 110 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 389 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Mölndal Våmmedal 2:77
Adress: Hökekärrsvägen 9, 42834 
Kållered
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-01
Pris: 6 600 000 kr
Totalt taxvärde: 3 577 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Lars Urban Lindbom
Köpare: Ellen Linnéa Kjöllerström 
och John Lo Oskar Nylén
Småhus: 108 kvm (1965)
Småhusmark: 2000 kvm
Betesmark: 1 hektar

Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 1 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Dals-Ed Eds-Bodane 2:8
Adress: Eds-Bodane 550, 66892 Ed
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-13
Pris: 7 500 000 kr
Totalt taxvärde: 3 401 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Ahti Antero Valkola
Köpare: Karl Martin Torkel Petters-
son

Småhus: 97 kvm (1914)
Småhusmark: 1000 kvm
Skogsmark: 47 hektar

Virkesförråd, barrskog: 141 kbm/ha
Virkesförråd, lövskog: 15 kbm/ha
Bonitetsklass: C

Skogligt impediment: 13 hektar
Åkermark: 20 hektar

Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 483 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Laholm Krogshult 1:33
Adress: Krogshult 117, 31298 Våx-
torp
Laholm Krogshult 1:29
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2021-05-04
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 3 270 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Bert Lennart Arvidsson
Köpare: Inga Ulla Margareta Ar-
vidsson
Småhus: 120 kvm (1942)
Småhusmark: 1500 kvm
Skogsmark: 17 hektar

Virkesförråd: 258 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 8

Skogligt impediment: 2 hektar
Betesmark: 2 hektar

Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 7 hektar
Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 440 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Gotland Silte Ajpe 1:22
Adress: Silte Ajpe 139, 62343 Havd-
hem
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-02
Pris: 3 500 000 kr
Totalt taxvärde: 3 204 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Per Olof Stefan Johansson
Köpare: Susanne Jeanette Wallehed
Småhus: 133 kvm (1963)
Småhusmark: 5000 kvm
Skogsmark: 20 hektar

Virkesförråd: 158 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 7

Betesmark: 3 hektar
Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 16 hektar
Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 216 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 250 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 484 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Boden Klingersel 1:1
Adress: Klingersel 5, 96197 Gun-
narsbyn
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Gåva

Datum: 2021-07-12
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 3 180 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Rolf Lennart Torgny Jo-
hansson
Köpare: Lennart Johan Alexander 
Johansson
Småhus: 100 kvm (1947)
Småhusmark: 1500 kvm
Skogsmark: 189 hektar

Virkesförråd, barrskog: 105 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 10 kbm/ha
Bonitetsklass: B

Skogligt impediment: 4 hektar
Betesmark: 2 hektar

Beskaffenhet: Lägre avkastning 
och kvalitet, ev skogsmark i fram-
tiden

Åkermark: 5 hektar
Beskaffenhet: Mycket sämre pro-
duktionsförmåga än normalt
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 200 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Gotland Burs Bandlunde 1:31
Adress: Burs Bandlunde 432, 
62349 Stånga
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-12
Pris: 5 250 000 kr
Totalt taxvärde: 3 173 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Dorthy Margareta Mähl-
qvist och Lars Tommy Engberg
Köpare: Eric Joakim Vallerström 
och Linda Cathrine Vallerström
Småhus: 115 kvm (1966)
Småhusmark: 3000 kvm
Skogsmark: 6 hektar

Klass, virkesförråd: 1
Åkermark: 12 hektar

Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 240 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 77 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 270 kvm
Typ: Djurstall för hästar
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 120 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 63 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Umeå Berttjärn 4:1
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, obebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-19
Pris: 4 100 000 kr
Totalt taxvärde: 3 123 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Britt Ann Louise Lindberg, 
Hans Gustaf Erland Johansson och 
Kjell Holsten Johansson
Köpare: Nicklas Anders Nyberg och 
Olle Nicklas Anders Nyberg
Skogsmark: 106 hektar

Virkesförråd, barrskog: 107 kbm/
ha
Virkesförråd, lövskog: 4 kbm/ha
Bonitetsklass: C

Skogligt impediment: 20 hektar

Växjö Flygerås 1:1
Adress: Flygerås 1, 36391 Braås
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2021-07-19
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 3 059 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Enar Inge Tomas Johans-
son
Köpare: Gun Britt-Mari Johansson 
och Enar Inge Tomas Johansson
Småhus: 180 kvm
Småhusmark: 2000 kvm
Skogsmark: 26 hektar

Virkesförråd: 198 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 6

Skogligt impediment: 27 hektar
Betesmark: 3 hektar

Beskaffenhet: Lägre avkastning 
och kvalitet än normalt i värdeom-
rådet

Åkermark: 4 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 520 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Norrtälje Häverö-Norrby 5:86
Adress: Prästängsvägen 106, 
76049 Herräng
Norrtälje Häverö-Norrby 5:84
Adress: Prästängsvägen 110, 76049 
Herräng
Norrtälje Häverö-Norrby 5:85
Adress: Prästängsvägen 108, 
76049 Herräng
Norrtälje Häverö-Norrby 5:11
Adress: Prästängsvägen 104, 
76049 Herräng
Adress: Prästängsvägen 104B, 
76049 Herräng
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-01
Pris: 10 300 000 kr
Totalt taxvärde: 3 059 000 kr
Kommentar: Olika kategorier ingår
Säljare: Eva Christina Goldman, 
Sven David Goldman och Daniel 
Benny Goldman
Köpare: Anders Sven Olof Damberg 
och Mia Carolina Skoglund
Småhus: 65 kvm (1929)
Småhus: 90 kvm
Småhusmark: 3500 kvm
Skogsmark: 4 hektar

Virkesförråd: 210 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 7

Skogligt impediment: 1 hektar
Ekonomibyggnad: 56 kvm

Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Eskilstuna Kroberga 1:7
Adress: Kroberga, 63520 Eskil-
stuna
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-06-28
Pris: 6 350 000 kr
Totalt taxvärde: 2 896 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Britt Annika Sturesson och 
Lars Börje Sturesson
Köpare: Nils Andreas Richert och 
Maria Helena Richert
Småhus: 75 kvm (1926)
Småhusmark: 4000 kvm
Skogsmark: 12 hektar

Virkesförråd: 137 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 4

Skogligt impediment: 5 hektar
Åkermark: 4 hektar

Beskaffenhet: Mycket sämre pro-
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duktionsförmåga än normalt
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Åkermark: 8 hektar
Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 121 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Värnamo Hindsekind 1:30
Adress: Södra Kravlemålen 1, 33193 
Värnamo
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Gåva
Datum: 2021-03-08
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 2 867 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Bernt Edor Gunnar Frans-
son
Köpare: Björn Martin Fransson och 
Bernt David Fransson
Småhus: 60 kvm
Småhusmark: 2500 kvm
Skogsmark: 18 hektar

Virkesförråd: 260 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 8

Skogligt impediment: 4 hektar
Betesmark: 3 hektar

Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 3 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 176 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Borlänge Sunnanö 8:10
Adress: Dalvik 517, 79192 Falun
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-15
Pris: 6 900 000 kr
Totalt taxvärde: 2 859 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Hans Fredrik Bellskog
Köpare: Jenny Margareta Isaksson 
och Leif Jörgen Isaksson
Småhus: 148 kvm (1996)
Småhusmark: 2000 kvm
Skogsmark: 1 hektar

Virkesförråd: 102 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 4

Åkermark: 2 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 75 kvm
Typ: Djurstall för hästar
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Karlskrona Allaboda 1:6
Adress: Allaboda 124, 37338 Holmsjö
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Gåva
Datum: 2021-04-26
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 2 730 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Gerd Evy Hjördis Konrads-
son
Köpare: Dan Bror Konradsson och 
Dag Bo Konradsson
Småhus: 135 kvm
Småhusmark: 2000 kvm
Skogsmark: 28 hektar

Virkesförråd: 98 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 2

Betesmark: 1 hektar
Beskaffenhet: Lägre avkastning 
och kvalitet än normalt i värdeom-

rådet
Åkermark: 8 hektar

Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 70 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 372 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Värnamo Åslarp 1:12
Adress: Åslarp 10, 33374 Bredaryd
Adress: Åslarp 11, 33374 Bredaryd
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Gåva
Datum: 2021-07-01
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 2 716 000 kr
Kommentar: Olika kategorier ingår
Säljare: Inga Solvig Elisabet Svens-
son
Köpare: Josef Karl Daniel Karlsson
Småhus: 133 kvm
Småhusmark: 1300 kvm
Skogsmark: 17 hektar

Virkesförråd: 180 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 5

Skogligt impediment: 6 hektar
Betesmark: 3 hektar

Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 4 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 216 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 176 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 111 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 47 kvm
Typ: Loge, lada eller liknande
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Kinda Killingevid 1:15
Adress: Killingevid, 59039 Kisa
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-06-30
Pris: 5 300 000 kr
Totalt taxvärde: 2 703 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Sten Göran Folke Jonssons 
dödsbo
Köpare: Rut Ingrid Maria Skärby, 
Hugo Per Skärby, Per Håkan Ingvar 
Skärby och Rut Anna Karin Skärby
Småhus: 75 kvm
Småhusmark: 3000 kvm
Skogsmark: 20 hektar

Virkesförråd: 323 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 9

Skogligt impediment: 1 hektar

Kristinehamn Västra Bjurvik 1:5
Adress: Västra Bjurvik 2566, 68196 
Kristinehamn
Adress: Västra Bjurvik 2568, 68196 
Kristinehamn
Kristinehamn Östra Bjurvik 1:4
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Gåva
Datum: 2021-07-08
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 2 672 000 kr

Kommentar: Jämförbart
Säljare: Olga Vilhelmina Johansson
Köpare: Susanne Erika Börjesson
Småhus: 152 kvm
Småhus: 100 kvm (1973)
Småhusmark: 2000 kvm
Skogsmark: 17 hektar

Virkesförråd: 240 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 8

Åkermark: 7 hektar
Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 301 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Laholm Killilt 1:3
Adress: Killhult 191, 31298 Våxtorp
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-22
Pris: 7 900 000 kr
Totalt taxvärde: 2 662 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Kurt-Lennart Ingmar Jöns-
son och Pia Birgitta Ingmari Jöns-
son
Köpare: Evelina Fäldt och Adam Sig-
vard Broberg
Småhus: 144 kvm (2011)
Småhusmark: 1500 kvm
Skogsmark: 2 hektar

Virkesförråd: 62 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 1

Skogligt impediment: 3 hektar
Betesmark: 7 hektar

Beskaffenhet: Lägre avkastning 
och kvalitet än normalt i värdeom-
rådet

Åkermark: 4 hektar
Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 54 kvm
Typ: Loge, lada eller liknande
Beskaffenhet: Bättre
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 170 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Bättre
Under byggnation: Nej

Norrtälje Häverö-Norrby 22:1
Adress: Norrby Byaväg 57, 76394 
Hallstavik
Adress: Norrby Byaväg 59, 76394 
Hallstavik
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-02
Pris: 5 300 000 kr
Totalt taxvärde: 2 594 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Dick Karl Gunnar Westmans 
dödsbo och Karl Gustav Inge West-
man
Köpare: Jan Peter Unsbo och Inga 
Lillemor Unsbo
Småhus: 128 kvm (1975)
Småhusmark: 3000 kvm
Skogsmark: 6 hektar

Virkesförråd: 242 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 8

Skogligt impediment: 5 hektar
Betesmark: 4 hektar

Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 7 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 314 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Gotland Eskelhem Valve 2:1

Adress: Eskelhem Valve 635, 
62270 Gotlands Tofta
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2020-12-21
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 2 525 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Carl Nils Ingvar Nilssons 
dödsbo
Köpare: Britt Ingela Maria Alsén
Småhus: 130 kvm
Småhusmark: 3000 kvm
Skogsmark: 13 hektar

Virkesförråd: 110 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 5

Åkermark: 17 hektar
Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Otillfredsställande

Åkermark: 10 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 288 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Alvesta Väseboda 1:6
Adress: Väseboda 3, 34262 Mo-
heda
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Gåva
Datum: 2021-07-14
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 2 521 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Karin Lilian Anette Ljung-
dahl
Köpare: Arne Åke Jörgen Ljungdahl
Småhus: 85 kvm
Småhusmark: 2000 kvm
Skogsmark: 19 hektar

Virkesförråd: 373 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 9

Betesmark: 2 hektar
Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 3 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 195 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Luleå Alvik 14:6
Adress: Alviksören 41, 97592 Luleå
Adress: Alviksören 45, 97592 Luleå
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Arv,bpt,bod
Datum: 2020-04-22
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 2 460 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Kjell Tage Ingemar Björnfot
Köpare: Mona Elisabeth Arvidsson
Småhus: 128 kvm (1939)
Småhusmark: 3000 kvm
Skogsmark: 47 hektar

Virkesförråd, barrskog: 66 kbm/ha
Virkesförråd, lövskog: 24 kbm/ha
Bonitetsklass: C

Skogligt impediment: 19 hektar
Åkermark: 21 hektar

Beskaffenhet: Sämre produktions-
förmåga än normalt
Dränering: Otillfredsställande drä-
nerad

Ekonomibyggnad: 350 kvm
Typ: Djurstall för mölkkor
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 128 kvm
Typ: Loge, lada eller liknande
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 72 kvm

Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare
Under byggnation: Nej

Ekonomibyggnad: 200 kvm
Typ: Maskinhall, gårdsverkstad el-
ler liknande
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Strömsund Tullingsås 4:20
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, obebyggd
Fång: Gåva
Datum: 2021-05-15
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 2 410 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Gertrud Birgitta Vikholm
Köpare: Eva Ingela Vikholm och Mi-
kael Arne Vikholm
Skogsmark: 71 hektar

Virkesförråd, barrskog: 184 kbm/ha
Virkesförråd, lövskog: 14 kbm/ha
Bonitetsklass: C

Skogligt impediment: 209 hektar

Kristianstad Slätteberga 1:37
Adress: Hörrödsvägen 100, 29794 
Degeberga
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bebyggd
Fång: Vanligt köp
Datum: 2021-07-15
Pris: 5 700 000 kr
Totalt taxvärde: 2 392 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Ambjörn Bror-Gunnar Gun-
narsson, Eva Gunnel Barbro Ekelöw 
och Waldemar Nils Lennart Söderqvist
Köpare: Lars-Ola Bengtsson och 
Linda Patricia Bengtsson
Småhus: 79 kvm (1938)
Småhusmark: 700 kvm
Skogsmark: 13 hektar

Virkesförråd: 90 kbm/ha
Klass, virkesförråd: 2

Skogligt impediment: 2 hektar
Betesmark: 10 hektar

Beskaffenhet: Normal avkastning 
och kvalitet

Åkermark: 4 hektar
Beskaffenhet: Normal produk-
tionsförmåga
Dränering: Tillfredställande dräne-
rad eller självdränerad

Ekonomibyggnad: 350 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Normal
Under byggnation: Nej

Arjeplog Bäcknäs 1:1
Form: Lagfart
Typ: Lantbruksenhet, bostadsbygg-
nadsvärde under 50 000 kr
Fång: Gåva
Datum: 2021-05-23
Pris: 0 kr
Totalt taxvärde: 2 187 000 kr
Kommentar: Jämförbart
Säljare: Kjell Roland Jonsson
Köpare: Mona Susann Johansson 
och Monica Jeanette Jonsson
Småhusmark: 2000 kvm
Skogsmark: 167 hektar

Virkesförråd, barrskog: 88 kbm/ha
Virkesförråd, lövskog: 25 kbm/ha
Bonitetsklass: D

Skogligt impediment: 100 hektar
Skog med avverkningsrestriktion: 
2 hektar
Betesmark: 5 hektar

Beskaffenhet: Lägre avkastning 
och kvalitet, ev skogsmark i fram-
tiden

Ekonomibyggnad: 126 kvm
Typ: Övriga ekonomibyggnader
Beskaffenhet: Enklare

Fler fastigheter 
… hittar du på vår webbsida, 
ATL Fastighetskollen.
www.ATL.nu/fastigheter
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Informationen bygger på offentlig data från Bolagsverket. ATL ansvarar inte för fel i datan. 
Stämmer inte uppgifterna här med de uppgifter du har ber vi dig kontakta Bolagsverket.

 
Arboga

With Style Of Hagsätter AB. Sty-
relse: Marie Samuelsson. Verksam-
het: Konsultverksamhet inom de-
sign av och vid produktion textilier 
inredning, kläder, väskor, utrust-
ning till häst och hund. I viss mån 
även försäljning av produkter inom 
samma verksamhetsområde.

Bjuv

Angus Entreprenad & Transport 
AB. Styrelse: Angus Jönsson. Verk-
samhet: Bolaget skall bedriva åkeri-
rörelse och entreprenader inom an-
läggning samt förenlig verksamhet.

Bollnäs

Daniel Young Shing Aktiebo-
lag. Styrelse: Daniel Young Shing. 
Verksamhet: Hästtandtekniker, 
försäljning av hästtransporter och 
lastbilar, försäljning, tävling och ut-
bildning av hästar. Konsulttjänster 
inom hästnäringen som förmedling 
av hästar.
Stall Zanders AB. Styrelse: An-
ders Wadin, Zandra Vidén. Verk-
samhet: Bedriva travträning, täv-
ling och avelsverksamhet med 
travhästar.

Borlänge

Hästbergs Gård Handelsbolag. Bo-
lagsman: Mattias Isaksson, Mats 
Rusback. Verksamhet: Produktion 
av lantbruksdjur samt försäljning 
av gårdsprodukter Skogsbruk.

Borås

Trädfällarna Borås Handelsbo-
lag. Bolagsman: Filip Engman, Ha-
rald Helmers. Verksamhet: Försälj-
ning av tjänster inom skogsvård, 
nedtagning och omhändertagande 
av träd. Elarbeten inom alla spän-
ningsnivåer. Mindre byggnationer 
och markarbeten.

Dals-Ed

Lund’s Skogstjänst. Innehavare: 
Tobias Lund. Verksamhet: Skogs-
skötsel.

Ekerö

Abc Jw AB. Styrelse: Jacek Wie-
clawski. Verksamhet: Service och 
reparation av motorfordon, jord-
bruksmaskiner och traktorer. Re-
paration och underhåll av fartyg 
och båtar.
Oh Honey Mälaröarna. Innehavare: 
Helena Wennerberg. Verksamhet: 
Biodling och honungsproduktion.

Enköping

Dse AB. Styrelse: David Sellin. 
Verksamhet: Bolaget skall bedriva 
entreprenad, transport samt kon-
sultuppdrag inom mark, spår och 
lantbruk. Bolaget skall även bedri-
va service och reparationer av en-
treprenad maskiner och andra for-
don samt äga och förvalta värde-
papper och därmed förenlig verk-
samhet.
Edwal AB. Styrelse: Edvin Lundell, 
Max Walgeborg. Verksamhet: Träd-
fällning och röjning, flytt och trans-
porttjänster samt därmed förenlig 
verksamhet.

Falun

Yttertänger Entreprenad. Inneha-
vare: Per-Håkan Ruuth. Verksam-
het: Företaget bedriver markarbe-
ten, grävarbeten och vägunderhåll.
Rogert Andersson Entreprenadju-
ridik. Innehavare: Rogert Anders-
son. Verksamhet: Juridisk verksam-
het inom främst entreprenadrätt, 
konsulträtt och upphandlingsjuridik.
Håstaberg Consulting AB. Sty-
relse: Lina Molander. Verksam-
het: Bolagets verksamhet är bygg-
nation, hovslageri, försäljning av 
hästprodukter samt därmed fören-
lig verksamhet.

Flen

Equinity AB. Styrelse: Ashley 
Saint Julian Kyle Bengtsson, Maria 
Hjelmskyl, Hanna Hjelmskyl, Mari-
ka Rombing. Verksamhet: Bolaget 
ska sälja ridsportkläder och häst-
artiklar. Vi designar våra artiklar 
själva och importerar våra varor 
direkt från leverantörer i Asien.

Gotland

Dagensgotland AB. Styrelse: Lars-
Olof Herlin. Verksamhet: Företa-
get ska bedriva hästrelaterad verk-
samhet, men också medieverk-
samhet och konsultverksamhet 
med inriktning på digital utveckling 
i de nordiska länderna.

Gävle

A.s Bygg & Entreprenad. Inneha-
vare: Anders Svärd. Verksamhet: 
Föremålet för företagets verksam-
het är att bedriva konsultverksam-
het inom byggnadssnickeri, mark 
och grundarbeten, maskinförare av 
grävmaskin och hjullastare, uthyr-
ning av maskiner så som entrepre-
nad och handmaskiner, trädgårds-
arbete och snöröjning samt där-
med förenlig verksamhet.

Göteborg

Göddered Naturbruk. Innehavare: 
Anders Samuelsson. Verksamhet: 
Blandat småskaligt jordbruk samt 
vägunderhåll inklusive snöskott-
ning.
Consat Sustainable Protein So-
lutions AB. Styrelse: Jarl Martin 
Kenneth Wahlgren, Christian Jo-
hansson. Verksamhet: Bolaget skall 
bedriva ingenjörs- och entrepre-
nadarbete för framtagning av pro-
duktionssystem för insektsodling 
och därmed förenlig verksamhet.

Hofors

Timo Trädfällare AB. Styrelse: Ti-
mo Kalevi Pussinen, Ulrika Pussi-
nen. Verksamhet: Företaget ska 
bedriva verksamhet inom trädfäll-
ning, sektionsfällning, stubbfräs-
ning, flisning, beskärning, häck-
klippning och andra skogliga och 
trädgårdsinriktade arbetsuppgifter.

Hudiksvall

Nya Trogsta Hästsemin AB. Sty-
relse: Jonas Von Wachenfeldt. 
Verksamhet: Seminering av Trav-
hästar och Ridhästar.

Härnösand

Elvans Ram & Glas. Innehava-

re: Stig-Erik Ekman. Verksamhet: 
Glasmästeri och ramverkstad, min-
dre snickerier, trädfällning, stubb-
fräsning.

Härryda

Lintonsson Konsult & Utbildning - 
Röntgen Human & Djurvård. Inne-
havare: Ruth Lintonsson. Verksam-
het: Försäljning av tjänster Teknisk 
konsultverksamhet inom radiolo-
gi, som omfattar att ta fram lämp-
lig utrustning och rådgivning inom 
området för strålskydd, röntgen-
teknik och bildgranskningsenheter 
inom verksamhetsområdet för ve-
terinärmedicin. Föreläsningar syf-
tar till utbildning i strålskydd, ra-
diologi och röntgenteknik för djur-
sjukskötartjänster och studenter 
under utbildning på kliniker, skolor 
och på konferenser. Föreläsning-
ar inom uppfödning, djurhållning 
och djurvård. Konsultverksam-
het inom djursjukvård som djur-
sjuksköterska klinisk verksamhet 
samt röntgensjuksköterska klinisk 
verksamhet, teknikrådgivning in-
om röntgenutrustning, lokaler och 
stålskydd på Djurkliniker. Human-
vården som röntgensjuksköterska 
klinisk verksamhet, barnsköterska 
klinisk verksamhet Utbildning inom 
djursjukvård klinisk verksamhet, 
teoretisk och praktisk Djurhållning 
teoretisk och praktisk och annan 
liknade kursverksamhet för djurä-
gare (allmänheten).

Kalix

Frisk Häst i Norr AB. Styrelse: 
Sandra Engström. Verksamhet: 
Ambulerande hovslageri och frisk-
vård för häst.

Kristinehamn

Torenc House AB. Styrelse: Elz-
bieta Torenc. Verksamhet: IT-verk-
samhet, tillverkning och försäljning 
av konst, beklädnadsvaror och till-
behör, biodling och därmed fören-
lig verksamhet.

Lerum

Poa AB. Styrelse: Per Ola Anders-
son. Verksamhet: Aktiebolaget ska 
bedriva bemanningsverksamhet 
inom transport och entreprenad 
samt administration.

Linköping

Handskestad Lantbruk. Innehava-
re: Inger Hellstrand. Verksamhet: 
Jord- och skogsbruk.
Solbackens Alltjänst Aktiebolag. 
Styrelse: Mikael Björk, Maria Björk. 
Verksamhet: Kommer att vara kon-
sult vid min tidigare anställning, 
sedan även jobba som snickare, 
grävmaskinist. Som konsult kom-
mer jag att jobba med tillverkning 
av plast detaljer.

Luleå

Ravdu AB. Styrelse: Mikael Kivijär-
vi, Jörgen Eriksson, Anders Edvin 
Öquist. Verksamhet: Bolaget skall 
bedriva fiskodling och med den 
verksamheten associerade verk-
samheter.
Drugges Entreprenad & Trans-
port AB. Styrelse: Niklas Drugge. 
Verksamhet: Transportbranschen 

Fordonsflyttar Snöplogning Halk-
bekämpning Vägunderhåll Schakt-
transporter Grustransporter.

Malmö

Aegir Aquaculture AB. Styrelse: 
Kristian Bennetsen. Verksamhet: 
Bolaget ska driva landbaserade 
odlingar för fisk och skaldjur samt 
därmed förenlig verksamhet.
Gröna Samtal. Innehavare: Ing-
ela Kristina Olsson. Verksamhet: 
Mitt företag erbjuder naturbase-
rad samtalsterapi, KBT coaching 
samt Skogsbadsguidningar. Sam-
talsterapin bygger på lång erfaren-
het som samtalsbehandlare och 
socionom, grundutbildning psyko-
terapi. Samtalsterapi erbjuds bå-
de traditionellt i samtalsrum, men 
även utomhus i trädgård, park eller 
skog. KBT coaching erbjuds också 
traditionellt i samtalsrum samt ut-
omhus i trädgård, park eller skog. 
Skogsbadsguidningar erbjuds i bå-
de stadsnära skogsmiljö ex. i par-
ker, men också i olika skogar och 
naturområden utanför staden.

Motala

Ryggsten Gruppen. Innehavare: 
Johan Lennart Molander. Verk-
samhet: Bolagets verksamhet ska 
vara att utföra måleritjänster och 
snickeritjänster samt annan där-
med förenlig verksamhet. Bolaget 
ska även bedriva träning, utbild-
ning och försäljning av hästar. Ut-
hyrning av stallplatser, samt bo-
ende med träningsmöjligheter för 
såväl ridning, MTB samt annat som 
naturen och gårdsmiljön kan erbju-
da. Måleritjänster samt annan där-
med förenlig verksamhet.

Mölndal

Gård Östergården. Innehavare: 
Oskar Nylén. Verksamhet: Firman 
skall bedriva tillverkning och för-
säljning av kläder för jakt och fritid, 
ordna event inom områdena jakt 
och fiske, tillverkning och försälj-
ning av utrustning till hästsport.

Mörbylånga

Ölands Hästrehab. Innehavare: 
Josefine Svensson. Verksamhet: 
Friskvård och rehabilitering av 
häst.

Norrtälje

Ubby Gård Enskild Firma. Inneha-
vare: Sofia Naeslund. Verksamhet: 
Uthyrning av boxplatser till häst.

Simrishamn

Anders Åkesson Vingård AB. Sty-
relse: Anders Åkesson, Pontus 
Bergman, Sten Göran Persson. 
Verksamhet: Bolaget ska bedri-
va odling och förädling av vin, an-
dra frukter och bär på arrenderad 
mark och därmed förenlig verk-
samhet.

Sjöbo

Jacks Häst & Transport. Inneha-
vare: Jack Skedebäck. Verksam-
het: Verksamheten bedriver för-
säljning, förmedling, utbildning av 
hästar. Företaget transporterar 
hästar åt kunder runt om i Sverige 
med vår lastbil.

Skara

Wings Maskintjänst. Innehavare: 
Robert Wing. Verksamhet: Jag ar-
betar med kompaktlastare och ut-
för schakt, gräv, mark och träd-
gårdsplanering.

Skellefteå

Ume Fleet AB. Styrelse: Jonat-
han Viklund, Per Viklund. Verksam-
het: Bolaget skall bedriva leasing 
och finansieringsverksamhet före-
trädesvis avseende hästlastbilar 
och hästsläp samt därmed förenlig 
verksamhet.

Skövde

Trygg i Skövde Handelsbolag. Bo-
lagsman: Ingela Elisabeth Trygg, 
Anders Trygg, Lars Trygg. Verk-
samhet: Bedriva hästägande verk-
samhet, tävlingsverksamhet och 
avelsverksamhet inom Svensk 
Travsport. Därmed till all förenlig 
verksamhet kopplat till huvudnä-
ringen.

Sollefteå

Asset North Kommanditbolag. 
Kommanditdelägare: Krister An-
dersson. Verksamhet: Bolaget 
skall äga och förvalta fastigheter 
och bedriva handel med värde-
papper. Bolaget arbetar även med 
bygg, städning, trädgårdsarbete, 
snöskottning, flyttservice, lantbruk 
och fönsterputs samt bemanning 
inom dessa områden samt därmed 
förenlig verksamhet.

Stockholm

Jovanna Stolt Health AB. Sty-
relse: Jovanna Stolt. Verksam-
het: Bolaget har till föremål för sin 
verksamhet att bedriva tjänster 
inom personlig träning, fysioterapi, 
yoga, mental träning, samtalste-
rapi samt hästunderstödd terapi. 
Detta genom enskilda sessioner, 
behandling, klasser, kurser, utbild-
ning samt konsultverksamhet gäl-
lande hälsofrämjande insatser för 
företag.
Sizwe Studios AB. Styrelse: Jo-
sephine Sondlo. Verksamhet: Verk-
samheten sysslar med produktion 
och försäljning av cocktailingredi-
enser. Verksamheten handlar även 
med föreläsningar på ämnet håll-
bara cocktails. Samt konsultverk-
samhet inom området cocktails 
och alkoholfria drinkar. Hovslageri 
Husdjurstjänster Utbildning och 
försäljning av häst.

Säffle

Harnäs Finans Aktiebolag. Sty-
relse: Tomas Bennetoft. Verksam-
het: Föremål för bolagets verksam-
het är att bedriva stödtjänster till 
finansiella tjänster och försäkring 
och därmed förenlig verksamhet. 
Bolaget skall även bedriva service 
till skogsbruk och därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget skall även be-
driva övrig sportverksamhet inom 
jakt och fiske och därmed förenlig 
verksamhet. Vidare skall bolaget 
äga och förvalta fast och lös egen-
dom. Bolaget skall även äga och 
förvalta aktier, värdepapper och 
därmed förenlig verksamhet.
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GRIMME Skandinavien  ●  www.GRIMME.dk 

Uffe Jensen
Sockerbetor
+45 4028 1374
uj@grimme.dk

 GRIMME Maxtron 620

 GRIMME Maxtron 620 II HOLMER TerraDos T3

Årg. 2009 - Ha: 4362

Årg. 2014 - Ha: 2814 Årg. 2010 - Ha: 2546

GRIMME
REXOR
6200
PLATINUM

Följ oss på

 

4st fraktfritt moms tillkommer.

Traktordäck
12.4-28 

 
1995:-/st

JD 1075 16 fot 
skärbord, bordvagn 
2100 tim. Fredrikslunds 
Gård,Uppsala.
Tel: 0709-14 01 00

Hjälp direkt – oavsett 
vilken tröska du har!
Vi är helt märkesoberoende  

och har ett stort lager med både 
nya och begagnade reservdelar  

till alla skördetröskor. 

Handla direkt i webbutiken 
www.laholmstraktordem.se 

eller ring 0430 - 222 70

DREV PÅ HASPEL 
Deutz 

4 500:- 
Art nr: P1445625 

WOBBLE box Claas 

7 500:- 
Art nr: P656132 

Alla priser är exklusive moms! 

REVERSERING till 
skärbord
New Holland

4 000:- 
Art nr: P804875 Vi säljer MERICRUSHER

i hela Sverige.
Bra fraktvillkor!

LULEÅ • Anders Tjärner 076 - 637 56 54  
SKELLEFTEÅ • Nils Burén 070 - 589 11 39

UMEÅ•Claes Tidebro 072-050 48 78  

www.norrmaskiner.se

VD med passion för svenskodlat.

Svenska Odlarlaget med en omsättning över 500 Mkr är Sveriges största 
leverantör av svenska växthusodlade grönsaker med 15-talet anställda 
och vars medlemmar/ägare utgörs av ett 80-tal odlare från hela Sverige. 
Odlarlaget är en av EU en godkänd producentorganisation inom frukt- 
och grönt kategorin.                                                                                        

Läs mer på: www.odlarlaget.se

     

till Odlarlaget i Helsingborg

Scanna och 
ansök via 
LinkedIn: 

MARKNADSTORGET
Annonsera Jobb & Karriär: platsannonser@lrfmedia.se
Kerstin Licke Larsson 040-643 04 12

Annonsera övriga: atl@adviser.se
Adviser Media 08-408 055 52

Jobb & Karriär

Lantbruk

Engagera dig på
imsweden.org

För att  
du tror 
på en 
med-
mänsklig 
värld

Stöd parkinsonforskningen!

Swish: 123 900 79 49  
Plusgiro: 90 07 94-9 
Bankgiro: 900-7949

Ditt bidrag betyder mycket för de parkinsonsjuka och deras 
familjer. 



52 ATL 56  
TORSDAG 2 SEPTEMBER 2021Annons

Industrigatan 3     Grästorp     0514-10505     www.sonnys.se

Transportbox

Tippkärror

Torkuppvärmning

Svensktillverkade tippkärror i 
storlekar 5-13 ton.

För lantbruk och entreprenad.

Kvalitetsmaskiner för jordbruk & skogsbruk

Bioeldad uppvärmning. Eldas 
med pellets, flis med mera

TP Flistuggar

Transportbox med SMS och 
trepunktsfäste.

Många olika modeller.
Mataröppning 10cm-40cm. 

3 års garanti.

Arbetskraft
till förfogande.
Vi kan erbjuda arbets-
kraft inom skogsarbete, 
snickeri, byggnation, 
murare, lantbruk. Vi ut-
för arbete till låga priser
UAB Sverlita
Org-nr 502061-8640
Tel 0037-065 053 655
Fax 0037-046 492 864
sverelita@gmail.com

RÖDFÄRGSMÅLNING
Utför allt inom tvätt, 
måleri och bygg.
Tel 076-117 10 85 Bertil 
info@radaentreprenad.se

Tröskor, traktor & entreprenadmaskiner
Alla slags lantbruksmaskiner, hjullastare,  grävmaskiner. Spec: 
Åkerman h 7 10 12 Volvo,  dumpers, lastbilar, svarvar. Cat 910, 

920, 930, 950 även andra modeller. Fräsar, stansar, hela 
verkstäder, värderingar utföres.

Göranssons Industrier • Tel 0706-96 62 02

Strötorv,
Kutterspån & strömix i 
rundbal säljes Nyfiken? 
Ring Viola, 073-84 84 859 
Biobränslekompaniet

Liv- o slaktdjur
kontant bet o snabba lev
Ulf Lundqvist Liv- o Slakt
Tel 0270-42 46 91 
070-590 81 94

TEKNIK CENTRUM • Företagsgruppen som skapar förutsättningar till en framgångsrik utveckling.

www.bevattningsteknik.se  Tel:0431-222 50

Tel.0431-222 50                                                                       
info@bevattningsteknik.se          

      bevattningsteknik.se                    ttshop.se                         tradgardsteknik.se                   greenpower. se   

Reservkraft

Glas växthus Tunnelväxhus 

Tel 0431-222 40
info@greenpower.se

Tel. 0431-222 90 
info@tradgardsteknik.se

Tel. 0431-222 90
info@ttshop.se             

Maskiner / Pumpar

Sträckfilm/nät 
Raldus/Gram Agri 750mm 
1500m/25my 5 lager från 
637 kr. Nät Juta/Raldus 
fr.1158 kr. Tel 0521-36048Soputrustning

Nytt eller begagnat
Holms-Drivex-Mählers

Borstsatser
Hydr sopvalsar

Upptagande sopskopor

Moholms Maskiner

Schulte fältklippare

Klarar allt från buskage, trädor och
bete till stubb och majsstubb. 

Överbelastningsskydd i alla rotorer.
Tåliga mot sten. Arbetsbredder 4,5-12,8 m.

Nichols snabbytessystem

Med Nichols snabbytessystem har du
alltid rätt spets eller gåsfot på din kultivator.

För all bearbetning, från vårbruket till
sommarträdan och höstbruket.

Prisex: Väderstad gåsfot och snabbfäste
inkl. bult: 156:-/pinne

Tala med din lokala maskin-
handlare eller oss direkt.

Tel 0506-501 28
www.moholmsmaskiner.se

moholmsmaskiner@underbacken.com

Vi har även armering, golvvärmeslang,  
fiberduk, täckdikningsslang  

och gummiband till traktorer.

Klarar allt från buskage, trädor och
bete till stubb och majsstubb.

Överbelastningsskydd i alla rotorer.
Tåliga mot sten. Arbetsbredder 4,5-12,8 m.

9 meters klipparen passar 9 meter 
CTF-system!

5,5  8 och 9 meters klippare 
finns i lager

Schulte fältklippare

Med Nichols snabbytessystem har du
alltid rätt spets eller gåsfot på din kultivator.

För all bearbetning, från vårbruket till
sommarträdan och höstbruket.

Prisex: Väderstad gåsfot och snabbfäste
inkl bult: 190:-/pinne

Nichols snabbytessystem

Moholms Maskiner

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

Köpes Volvo 220 grävare 
även intresserade av 8 tons och 5 tons. Då som 
Newson, Volvo eller Hitatchi. Vi ordnar själva 
hämtning av maskiner. Ring, alla förslag beaktas. 
Jan: 0766-287 579 eller Anders: 0734-294 385

Traktorer & 
Tröskor  Traktorer 
Zetor, Ursus, JD, m.m. 
Dv. lantbruksmaskiner: 
Tröskor, plogar, pressar, 
vältar, tallriksredskap, 
bevattning-, stenplock-
ningsmsk, även defekta. 
Alfred, T: 070-764 43 60

SV 250 SE
kan med sidoelevatorn � ytta 
strängen åt både höger och 
vänster. Går att utrusta med 
strängskärmar.

SV 250
Luftar strängen för snabbare 
och jämnare torkning
Ord.pris 55 300:-

Kampanj!

47 900:-
Priserna är exkl. moms

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

Säkra halmkvalitén

Hö, hösilage,  
ensilage o halm

Spån, torv,  
torvmix 

 Leverans ingår!
CALMARE FODER

Tel 070-568 40 71

Handelsgödsel
Vi förmedlar  

Cemagro, Yara,  
Anwil. 

Flera hamnar
Kuusiniemi Gödning

www.godning.se
godning@godning.se

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

Halm- och grov-
foderförmedling
Kuusiniemi Gödning

www.godning.se
godning@godning.se

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

Trött på Svin
Köp Lotin

Vildsvinsfälla L115 godkänd  
för fullvuxna vildsvin.  

Mått L=4 B=1 H=1 meter inv.
Pris 23440 exkl. 29300 inkl. 

www.lotin.se
070-565 14 44

Tröskor, 
Traktorer köpes även def. 
Tel 073-032 98 13, Marcin 
vessigemaskiner@gmail.
com

Önskar köpa
Ch-tjurar ålder 3–5 år 
samt amkalvar av tung 
tjurras skåne, telefon 
0706-30 42 33.

Jakt & Fiske

Entreprenad

Entreprenad köpes

Lantbruk köpes

Gödsel Foder

Djur

Djur köpesSwisha till 
123 900 56 20 

Bli  
månadsgivare!
Bekämpa klimathot  
och fattigdom nu.  
Bli månadsgivare på 
viskogen.se

Trädgårdsnäring Tjänster
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Stubb AB
Tidigare Svenska Neuero AB
046-24 96 30, -32, -33

Reservdelar Neuero

Thomas Andersson

Blandarvagnar SEKO
Marknadens bästa?

Fylltömmare
Utbytes - helrenoverade

Byt bara det du
behöver, ring
och kolla!

Reservdelar
Neuero

Rörsystem

Stubb AB
Tidigare Svenska Neuero AB
046-24 96 30, -32, -33

Reservdelar Neuero

Thomas Andersson

Blandarvagnar SEKO
Marknadens bästa?

Fylltömmare
Utbytes - helrenoverade

Byt bara det du
behöver, ring
och kolla!

Reservdelar
Neuero

Rörsystem
Seko Mixervagnar 
för alla behov...
Nya & begagnade.

Fylltömmare 
för omgående leverans.

• Tömningsfläktar 11-37 kW för 380 mm tömningsledning
• Tömningsfläkt EF4000, 22 kW med mycket hög kapacitet
• Kastfläktar KK1600 och KK1800

GUMMISPALT

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

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

kalvboxar mm. 

070-537 55 90
www.fritzagro.nu

NYHET

HELRENOVERADE

Wascator 
Tvättmaskiner 7-18 kg.
Säljes med total garanti.
30 år i branschen.

HT TVÄTTMASKINER AB
Dir 070-23 004 23•0435-317 17 
www.httvattmaskiner.se

Cement 
/färdig betong c. 1000, 

300, 250 kg säck fr 1200 
kr/t, armering. Trässberg 

Cement 0731-83 83 35
www.trassbergs.se

Läs mer på: www.stallsystem.se
www.stallsystem.se

046-20 15 60 • info@stallsystem.se

STALLMILJÖN I CENTRUM

046-20 15 60 • info@stallsystem.se

En enklare vardag
Original lönar sig!

Beställ direkt på webbshopen!

www.NEUERO.se  0774-48 28 80

Allt inom Fönster, Dörrar & Inomgårdsutrustning

Spannmålshantering
Lagring, Luftning, Kylning och Lufttät lagring

Lagringssilo
24 olika storlekar fr. 14-199 m3

Ring
0411-53 69 00

För mer 
information!

Levereras komplett med töm-
ningsspjäll 25 el. 40 cm 

och takduk för bulkfyllning. 

Fodersilo 
8 olika storlekar fr. 2,5-25  m3

För
omgående
leverans!

Billigt och
effektivt sätt 

att rädda 
kvaliteten!

Portabel, effektiv och 
ekonomisk kylning för 
att snabbt förebygga 
eller akut avhjälpa 
lokal värmebildning i 
ditt spannmålslager. 

Ring 0411-53 69 00 för mer information eller se hela vårt sortiment på www.y-te.se

Inomgårdsutrustning för små och stora lantbruk

Utmärkt för 

lagring av: 

foder, spannmål, 

pellets, koncentrat, 

krossat eller malet 

foder m.m.

Luftningsspjut

Enkelt, 
ekonomiskt 

och hygieniskt

Inomgårds

ÖKAR VI JÄMSTÄLLDHETEN  
SÅ MINSKAR VI FATTIGDOMEN.

Swisha 100 kr till 901 00 18

Hjälp oss hitta 
botemedlet mot 

diabetes!

Pg 90 09 01-0

När barn berättar finns det hopp.
Det är första steget till förändring.

Ge fler barn möjlighet att berätta. Swish: 9015041 | Plusgiro: 90 15 04-1
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Fönster och dörrar till
stallar, garage och
industrier m.m.

0514-310 10

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

FASTIGHETER TILL SALU

Fastighetsförmedling och rådgivning  
för skogs- och jordbruket

Torsby Arnsjön 1:34, 1:36 och    
Millmark 1:116, Arnsjön 27, Östmark   
Ca 83 ha varav ca 81 ha prod. skog. Tot. 11 538 m3sk, bonitet på 
6,4. Hus om 3 rok på ca 91 m². Renoveringsbehov.

Torsby Lillbergsgården 2:11, Torsby kommun  
Ca 79 ha varav ca 72 ha är produktiv skog. 6 921 m³sk och  
boniteten 5,2. Jakt i Ovansjö VVO.

Skogsfastighet försäljes genom offentlig auktion 
enligt samäganderättslagen. Auktion 30 sept -21

Mora Utmeland 206:1     
Ca 92 ha, varav ca 72 ha är prod. skog. Tot. 15 343 m³sk.   
Jakt i VVO.

Flera fastigheter finns! Titta på vår hemsida!
Skogsmäklarna 0563-419 00  

www.skogsmaklarna.com • info@skogsmaklarna.com

Romboland 12, Ekshärad, Hagfors kommun  
Lantbruksfastighet med till/ombyggt hus om 225 m², stora ytor, 
fint ljusinsläpp och fina material. Areal om ca 14 ha varav ca 7 ha 
prod. skog. Bra möjlighet att anlägga trädgård i etage.

   

AUKTIONSFÖRRÄTTARE HÅKAN OTTOSSON AB  
Tel: 040-40 13 13 • Håkan Ottosson 070-725 00 09

Bengt Fridh 070-674 31 36 • Håkan Andersson 070-322 22 57
www.hoab.se

AUKTIONER!
Auktioner i tre generationer sedan 1918.

Kontakta oss om du funderar på auktion! 

Bl.a säljes tröska Laverda 3300, traktor MF 4235 ca 2700 t, Case 956 
XL, veterantraktorer grålle -47, grålle 52, rundbalspress Krone 
Comprima CV150 XC -10 23.000 balar, strängläggare Kuhn GA7501 
-12, ringvältar, vallmaskiner, vagnar, nya stälnsel & grindar. Fullständig 
annons ATL nästa vecka. För info om visning mm, se vår hemsida.

2 okt Margretevall Charolais & Råby Charolais.
16 okt 16 okt, Kvigauktion, Sv Charolaisföreningen. 

23 okt Kalmar - Brogården. Välkommen med din anmälan.
11 dec Stjärneborg. Välkommen med din anmälan.

Nyhet!

11 sep Stjärneborg, Online auktion! 

DS-Hallen...
Vi levererar:

Stålkonstruktioner med kombinationer av stål och betong.
Byggnaderna utförs isolerade eller oisolerade.

• Maskinhallar
• Industrihallar
• Djurstallar

• Lagerhallar
• Ridhus
• Stallventilation

Vinbergs Hed Tel 0346-488 20
Falkenberg www.ds-hallen.se

www.ds-hallen.se

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

.Il 
VI SKARVAR INTE 

- vi isolerar skarvfritt med polyuretan
• Ventilation och kyllager . Potatis, Morötter, Bär och frukt 
• Värme och kondens: Maskinhallar, Djurstallar och Industrihallar 
• Tankar: Ackumulator och vatten tankar 

- Massagolv och slitbeläggningar på stål och betong 
polyurea, polyuretan och epoxi 

• Foderbord, truckgångar, industrigolv etc 

Cl polyte,m ab
gruppen 0581-62 08 30. www.polyterm.se 

Maskinhallar 
I träkonstruktion spännvidd 8-15 m. Zon 2,5. 
Priset kompl byggsats 15x24 m. 380.000:- + moms.  
Ring oss för offert. ERA Hallen AB.
Tel. 070-881 84 61, 0515-120 28, även kväll. 
www.erahallen.se

Hallar & Byggvaror Auktioner

Fastigheter

Nyfiken på Autism?
Välkommen till vår hemsida 
www.autism.se

Engagera dig på 
imsweden.org

För att du tror på 
en medmänsklig värld

Hjälp oss rädda dig.
Stöd oss och bli medlem 

på sjoraddning.se

Tel. 0511-34 77 11 | www.borga.se

HUR KOMMER DU ATT 
VINTERTÄCKA POOLEN? 

 
Plåten producerar vi på bara 
hela 5 arbetsdagar i mått- 
anpassade längder.  
Se alla plåtprofiler och  
byggtillbehör på borga.se

Snabb leverans på  
måttkapad plåt

Vår poolplåt är ett bra alternativ för att få både  
ett säkert och effektivt skydd över poolen på 
vintern som klarar mycket snölast.
Plåtstorlek: 930 mm x 5000 mm

Tel 044-813 10
www.tectum.se

STALL MED ÖPPEN LÅNGSIDA 

* Inkl slutmontage, stallinredning ingår ej och ej isolerat

Vi på TECTUM förstår hur viktigt funktionen och kvaliteten är för er lant-
brukare. Sedan 1975 så har vi varit det självklara valet inom lantbruks-
byggnader. Vi skräddarsyr din byggnad till just dina behov. 

Vill du prata med våra kunniga rådgivare för att diskutera just dina 
planer och önskemål, tveka inte att kontakta oss.

Tel 044-813 10
www.tectum.se

STALL MED ÖPPEN LÅNGSIDA

PRISEXEMPEL

1,5 i snözon 
2,0 i snözon 

* Inkl slutmontage, stallinredning ingår ej och ej isolerat

Vi på TECTUM förstår hur viktigt funktionen och kvaliteten är för er lant-
brukare. Sedan 1975 så har vi varit det självklara valet inom lantbruks-
byggnader. Vi skräddarsyr din byggnad till just dina behov. 

Kontakta oss för just ditt pris. Är du ute efter maskinhall eller annan 
lantbruksbyggnad? Ring gärna och berätta om dina  planer.

Vill du veta vad din hall skulle kosta?
Vi är Proffs på lantbruksbyggnader.
Så kontakta oss för offert och priser.
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Gård nära Vänersborg

Vänersborg , 76 ha

Välhållen gård med samlad
åker, skog och bra byggnader. 
 

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson 

Vänersborg | 070-3635635

Tillväxtfastighet Långkärra

Ronneby, 163 ha

Barrdominerad tillväxande

skog och välutbyggt vägnät.

Fiske och eget kräftfiske.

Reg Fastighetsmäklare

Gunnar Jönsson 

Sölvesborg | 0456-10552

Ronneby | 0457-10512

Piggebo                  

Hylte, 54 ha            

Byggnadsfri skogsfastighet
med strandrätt. 7 100 m3sk,
varav 4 000 m3sk S1/S2. Jakt.

Fastighetsmäklare
Daniel Nordin 

Halmstad | 035-370 00

Hamphult                  

Markaryd, 125 ha

Rejäl skogsgård med nytt

bostadshus, 10 465 m3sk &

jakträtt. Delförvärv möjligt.

Reg Fastighetsmäklare

Daniel Nordin 

Ljungby | 0372-440 20

Vällersten Sörskog

Värnamo, 48 ha            

Skogsfastighet strax norr om

Värnamo, 5 475 m3sk virke,

jakträtt & två enkla fritidshus.

Reg Fastighetsmäklare

Daniel Nordin 

Ljungby | 0372-440 20

Källbäckens gård                  

Hedemora, 30 ha

Vackert belägen gård vid

Dalälvens strand

Reg Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr 

Falun | 070-650 40 83

Jutaberget                  

Skövde, 45 ha            

Idylliskt belägen på Billingen.
Välhållet gårdscentrum, 31 ha
skog och 13 ha inägomark.

Reg Fastighetsmäklare
Kristian Strandell 

Skövde | 070-6073713

Bosgården                  

Hjo, 27 ha            

Välbelägen gård i Mofalla.

Rymliga byggnader, 17 ha

åkermark och 9 ha skog.

Reg Fastighetsmäklare

Kristian Strandell 

Skövde | 070-6073713

Den bästa skogsmarken!

Sunne, 108 ha            

Norra Västerrottna

12 500 m3sk.

Medelbonitet 7,6 m3sk. 

Reg Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson 

Karlstad | 054-18 84 48

För 8 kronor om dagen kan du 
förändra världen till det bättre.
Bli fadder på barnfonden.se
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ludvig.se

18 ha Tranås
Tranås Markestorp 1:2

Liten trevlig gård om 18 ha, i enskilt läge belägen knappt 1 mil 
väster om Tranås. Fastigheten består av ett välarronderat skifte 
med bostadshus, ekonomibyggnader, åker och skog. Jakträtt. 

Utgångspris: 2 000 000 SEK. Anbud senast den 23/8–2021.
Fastighetsmäklare: Sven-Eric Dahlson, 036-34 23 90, 
sven-eric.dahlson@ludvig.se

Kravgård 40 ha i Halland
Falkenberg Tollastorp 2:3

Välskött kravgård med betesdrift. 1½-plans boningshus med 
källare,  116 kvm boyta. Torp för uthyrning.
Visning 4 och 8 september. Anmälan krävs. 

Utgångspris: 9 000 000 kr. Bud senast 29 september.
Fastighetsmäklare/Jägmästare: Martin Haraldsson, 
070-381 98 86, martin.harldsson@ludvig.se

Skogsfastighet i Nyvall, Arvidsjaur
Del av Arvidsjaur Nyvall 1:2  

Nu säljs del av Arvidsjaur Nyvall 1:2, 85,4 ha produktiv skogsmark 
i ett skifte med ett virkesförråd om ca 6 850 m3sk. Jakt i Skatträsk 
Vvo om ca 4 500 ha. 

Utgångspris: 1 500 000 SEK. 
Fastighetsmäklare: Tomas Lundmark, 0910-717 589 , 
tomas.lundmark@ludvig.se

Välbestockad och fin skog om 65,5 ha
Gotland Garde Sindarve 1:20, del av

Sällsynt möjlighet att förvärva en fin och välskött skog. Virkesför-
råd på omkring 9 600 m³sk där tillväxten nu är mycket god och 
medelförrådet ligger på fina 151 m³sk/ha. Ny skogsbruksplan och 
jakträtt ingår.

Utgångspris: 3 150 000 SEK. Öppen budgivning. 
Fastighetsmäklare: Jacob Wallin Sander, 0725-32 51 71, 
jacob.wallin.sander@ludvig.se

Skogsfastighet med egen kräftdamm
Gotland Fröjel Stora Solbjärge 1:36

Skogsfastighet om 40 ha fördelat på 2 skiften. Egen damm med 
väletablerad kräftodling. Enklare övernattningsmöjligheter i äldre 
byggvagn och jakträtt tillgänglig för köparen.  
Virkesförråd omkring 3 300 m³sk.

Utgångspris: 1 950 000 SEK. Öppen budgivning. 
Fastighetsmäklare: Jacob Wallin Sander, 0725-32 51 71, 
jacob.wallin.sander@ludvig.se

Lantbruksfastighet
Sala Kolpelle 1:19

Beläget 7 km från Möklinta. Totalt 30 ha, varav produktiv skogs-
mark 19 ha och åker 11 ha. Virkesförråd 2 000 m³sk. Bostadshus 
med rymlig tomt och ekonomibyggnader i varierande skick. 

Utgångspris: 3 200 000 kr
Fastighetsmäklare: Thomas Hedlund, 021-10 35 55, 
thomas.hedlund@ludvig.se

Gård Kalmar, 46 ha
Kalmar Venenäs 2:3

Lantbruksegendom med jord, skog, vatten, öar och byggnader nära 
Kalmar. Gårdscentrum med bostad, ekonomibyggnader samt sjö-
bodar. Landarealen omfattar 17 ha åker, bete, övrig areal samt 
29 ha skogsmark. Gräns till Kalmarsund.
Bud senast: 2021-09-20
Fastighetsmäklare: Anders Bernhardsson, 070-323 17 85, 
anders.bernhardsson@ludvig.se

Skogsfastighet i Nyvall, Arvidsjaur
Arvidsjaur Nyvall 4:9 

Nu säljs Arvidsjaur NyvalI 4:9, en skogsfastighet om 101,6 ha 
produktiv skogsmark fördelat på fem skiften. Virkesförrådet 
uppskattas 5 960 m3sk. Jakt i Skatträsk Vvo om ca 4 500 ha.

Utgångspris: 1 300 000 SEK. 
Fastighetsmäklare: Tomas Lundmark, 0910-717 589 , 
tomas.lundmark@ludvig.se

Skogsfastighet i Korsträsk, Arjeplog 
Arjeplog Korsträsk 1:2 

Skogsfastighet i Korsträsk, Arjeplog om ca 114 ha produktiv skogs-
mark i två skiften med ett virkesförråd om ca 7 370 m3sk varav 
4 670 m3sk föryngringsavverkningsbar skog. Boniteten uppskattas 
till 3 m3sk/ha och år med en årlig tillväxt om 250 m3sk

Utgångspris: 1 400 000 SEK. 
Fastighetsmäklare: Tomas Lundmark, 0910-717 589 , 
tomas.lundmark@ludvig.se

 Säljläge?
Vi ger dig en 

kostnadsfri värdebedömning!

ludvig.se/mgv

Gård 46 ha, 6 km NV Ulricehamn
Ulricehamn Bjättlunda 12:5 
Boende i lantlig miljö med möjlighet till jord- och skogsbruk, stallar 
för både djurhållning, maskiner och sågverksutrymme. Bostadshus 
om ca 180 kvm och användbara ekonomibyggnader i bra skick. 
Gården omfattar 46 ha, varav 18 ha skog och 26 ha inägomark. 
Virkesförråd om 2 757 m3sk, bonitet om 7,2 m3sk/ha/år. Jakträtt. 
Utgångspris: 4 800 000 SEK – Bud senast den 29/9–2021.
Fastighetsmäklare: Johan Olausson, 0383-594 80 , 
johan.olausson@ludvig.se

Skogsfastighet i Halland 101 Ha
Halmstad Amböke 1:17, 1:37

Skogsfastighet i god tillväxt med egen jakt och telemast. 66,5 ha 
produktiv skogsmark med virkesförråd på ca 11 700 m³sk.

Utgångspris: 8 500 000 SEK. Bud senast 4 okt.
Fastighetsmäklare: Martin Haraldsson, 070-381 98 86, 
martin.haraldsson@ludvig.se
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Stångviken Jämtland  
Välskött högproducerande mjölkgård med ladugård för 60 kor i lösdrift. Leverans-
avtal med det närbelägna Skärvångens Bymejeri och Arla. Vackert läge med 
utsikt över markerna och sjön Gysen. Modern bostad 6 rum och kök.

Heltäckande mäklartjänst för jord och skog i Mellansverige  
och södra Norrland

Hästgårdar, jordbruk, skog och djurgårdar i produktion 

Värdering och rådgivning 

Hjälp vid fastighetsbildning, avstyckning och fastighetsreglering 

Erfarenhet av kommersiella fastigheter och specialobjekt

Mjölkgård 136 ha, KRAV-certifierad i Säter.  
Kvarnfors gård med ett vackert läge invid Dalälven. Marken är väl samlad runt 
gården. Två bra bostäder. Ladugård med tre nya Lelyrobotar och planerad  
utbyggnad till 164 koplatser.

19 ha jordbruksfastighet vid Rasjön i Säter.  
Obebyggd jordbruksfastighet med ca 13 ha åker och 4 ha skog. Marken är 
Krav-certifierad. Vackert läge invid Rasjön med flera lämpliga lägen för att 
bygga en bostad.

•

•

•
•

•

Årets kurs är en fyradagarsutbildning som behandlar samtliga arrendeformer dvs 

jordbruks-, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrende samt övriga nyttjande-

rätter såsom bostads- och lokalhyra med mera.

Kursen kommer att hållas i Fiskebäckskil i Bohuslän 8-11 november 2021, sista anmäl-

ningsdag är 24 september. Kursen brukar snabbt bli fullbokad och vi har begränsat 

antal platser, så boka din plats idag!

Läs mer och anmäl dig via ludvig.se/event eller kontakta Rose-Marie Wallter, 

rose-marie.wallter@ludvig.se eller 0771 27 27 27. Varmt välkommen!

Ludvig & Co:s årliga arrendekurs - nu i Bohuslän

ludvig.se

Boka idag,
begränsat antal 

platser!

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

 

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

Åker 158 ha och betesmark 211 ha. Väl samlat. Kostall med 200 liggbås. 
Ungdjursstall. Halmlada. Verkstad. Bostad om 192 kvm. Jakträtt.

ÖLAND PETGÄRDE GÅRD 402 ha

KUNSKAP – ENGAGEMANG – TRADITION – RESULTAT

HEDEBERGA AGRIBORG - TOMELILLA
Ekologisk gård med åkermark om ca 23 ha. 

Bevattning. Kringbyggd gårdssamling med man-
gårdsbyggnad och ekonomibyggnader i gott skick.

Beg. pris: 6,95 Mkr eller högstbjudande
Bud med bank ref. senast kl 12 den 11 okt.

Mäklare: Charlotte Lindén, 046 - 19 05 59, 
Ann Knutsson, 046-19 04 46

ADSEKE-HÄSSLEHOLM
30 ha skog och 3 600 m3sk. Gran och löv. Jakt.

Beg. pris: 3,6  Mkr eller högstbjudande.

Mäklare: Peter Olsson, 0705-54 24 49, 
peter@skanegardar.se

ALBERTA - STAFFANSTORP
Gård i u-formation med ca 19 ha åkermark inom 
jordklass 9. God arrondering och åtkomst. Man-

gårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. 
Uppväxt och gemytlig trädgård. 

Beg. pris: 13 Mkr eller högstbjudande. Bud 1/11, kl 12.

Mäklare: Charlotte Lindén, 046 - 19 05 59, 
charlotte@skanegardar.se

BRÖSARP - VOLLSJÖ
Trevlig gård med härliga naturvärden. 

Åkermark om ca 4,5 ha beläget i anslutning till 
gården. Mangårdsbyggnad ca 160 kvm. Ekonomi-

byggnader med stall, garage och maskinhall.

Beg. pris: 3,1 Mkr eller högstbjudande.

Mäklare: Charlotte Lindén, 046 - 19 05 59, 
charlotte@skanegardar.se

KÖTTDJURSSTALLAR GOTLAND
Stora köttdjursstallar med 1 008 platser och 

59 ha åkermark med bevattning. 
Centralt beläget på Gotland.

Beg. pris: 24 Mkr eller högstbjudande
Mäklare: Mikael Sjöberg, 0767-68 81 13, 

mikael@skanegardar.se

LÖDERUP - YSTAD
Trevlig gård med 41 ha belägen vid Löderups 

strandbad öster om Kåseberga. Mangårdsbyggnad 
med tillhörande ekonomibyggnader och ca 24 ha 
delvis bevattningsbar åkermark är beläget ca 1 km 

norr om strandkanten medans naturskön åker, 
skog och betesmark är belägen på strandbadsåsen 

med egen unikt belägen stuga intill havet.

Beg. pris: 20 Mkr eller högstbjudande.
Mäklare: Emelie Jung, 046-19 04 47, 

Ann Knutsson, 046-19 04 46
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BORÅS/VARBERG 0320-395 20 • FALKÖPING 0515-72 16 30 • HÄSSLEHOLM 0451-824 00 

NYKÖPING 0150-300 05  • UPPSALA 018-374 375

Falkenberg / Källstorp – Gård 22 ha

3 km från Falkenbergs centrum! Ostört, öppet och ljust i vackraste hallandsbygd. Hallandsgård 
på 22 ha med kringbyggt gårdscentrum. Traditionellt bostadshus och vacker ladugård i sten. 
20 ha åker/bete och ca 1,5 ha skog. Allt i ett skifte. Gården ägs av juridisk person och kan 
därför förvärvas såväl av privatperson som juridisk person.

Visning: to 9/9 kl 17-18 och lördag 11/9 kl 14-15. Utgångspris: 8.000.000 kr. 
Borås-/Varbergskontoret: Anders Nyhlén, 070-56 32 653, anders.nyhlen@egendomsmaklarna.se 
 

Borås/Fristad – Mjölkgård

Tågården – central belägen i Tärby - ca 5 km öster om Fristad. Väl fungerande mjölkgård med, 
idag, 230 mjölkande kor. Egna öppna marker på ca 29 ha och ca 300 ha på arrende.
18 ha skogsmark med 3 300 m3sk.

Utgångspris: 8.000.000 kr. 
Borås-/Varbergskontoret: Anders Nyhlén, 070-56 32 653, anders.nyhlen@egendomsmaklarna.se 
 

Välkommen in! Leta, hitta och fynda bland 
många kategorier; traktorer, djur, skog och 
mycket mer! Eller sälj själv – och låt andra göra 
en bra affär! Som säljare kan du vara säker på 
att direkt nå rätt målgrupp för dina produkter.

Gratis! Att annonsera digitalt är gratis. Du 
behöver bara skapa ett kostnadsfritt annons
örskonto för att kunna lägga upp annonser!

Du som redan är prenumerant kan använda 
samma inloggning som när du loggar in på  
ATL Premium. Är du prenumerant på pappers
tidningen, men inte har aktiverat ditt digitala 
konto? Gör det på www.atl.nu under ”logga in”, 
så har du tillgång till ATL Köp & sälj och dessut
om alla artiklar och premiumtjänster på atl.nu.  
I annat fall skapar du ett kostnadsfritt annons
konto på www.atl.nu/kop-salj/create

ATL:s Köp & Sälj är tillbaka i en helt ny form! – En trygg  
och träffsäker handelsplats för dig som vill köpa eller sälja  

lantbruks relaterade varor, djur och maskiner – allt HELT GRATIS!

www.atl.nu/kop-salj

Äntligen tillbaka!

KÖP & SÄLJ
– för dig som vill göra en bra affär



AVSÄNDARE: LRF MEDIA AB
RETURADRESS: BOX 78, 685 22 TORSBY

DIAGONALPLOG SSV 15-40
Finns i arbetsbredder mellan 1,5 m och 4 m och kan 

utrustas med redskapsfästen med flytläge för att passa 
olika lastare. Perfekt för fastighetsägare, entreprenörer, 

kommuner med flera för snöröjning vid parkeringar, 
trottoarer, mindre vägar och parker.

VIKPLOGAR SSVL 17 - 40
Finns i arbetsbredder mellan 1,7 m och 4 m och kan 
utrustas för att passa olika hjullastare och traktorer. 
Snöplogen kan ställas in i 5 olika arbetspositioner; 

Y-/V-läge, diagonalt höger/vänster samt rakt.

SANDSPRIDARE SP 4000 - 9000
Sprider sand, salt & stenflis på stora ytor & långa 
avstånd. Hydrauliskt justerbart fjädrat drag med 

ackumulatorer. Hydrauliska bromsar, 
mekanisk handbroms, LED belysning och manöverbox.

SOPSKOPA SS 130 - 230
Hydraulisk sopskopa för lastmaskin som kan köras både 

framåt och bakåt vid sopning. Denna sopskopa passar 
perfekt för effektivt vägunderhåll utav industriområden, 

parkeringar och trottoarer m.m.

KAMPANJ*

15%

SOPBORSTEN YB 150 - 245
YSTA borsten är en mångsidig och lönsam sopborste som 
sopar skräp, glas, sand, jord, snö, vatten, spann mål m.m. 

Passar utmärkt att montera på truckar, 
kompaktlastmaskiner, traktor och mindre grävmaskiner.

VÄGSLADD YVS 240
En stark och robust vägsladd för grusvägar & grusplaner. 

Varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. 
Arbetsbredd 2,4 meter. Vägsladden har tre skär, där de 

två främsta är utrustade med tandade skär.

MASKINER FÖR VÄGUNDERHÅLL

REDSKAPSARM HXF 2302
GreenTec HXF är en mångsidig redskapsarm för gren-/
häck- kantklippning samt ogräsbekämpning. GreenTec 

HXF monteras exempelvis på traktorns frontlastare, 
teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från 

bärarens hydrauliksystem.

GRÄSMARKSLUFTARE ZOCON
En nyutvecklad gräsmarksluftare från Zocon som har 
konstruerats för aggressiv bearbetning av gräsmarker 
och vall. Den är konstruerad för att riva upp och lufta 

samtidigt som den effektivt fördelar och jämnar ut 
mindre tuvor/jordhögar och djurspillning.

REDSKAPSARM & STOLPKLIPPARE
Redskapsarm FOX inklusive kantklippare RI 80 är det 

perfekta redskapet för klippning under inhägnad eller 
runt stolpar och staket. Bra arbetsmiljö då föraren har 

god sikt både på kantklipparen och trafiken.

LANTBRUK & GRÖNYTOR

Ring nu!  0411-139 50 www.ystamaskiner.se

ÖKAR ER 
PRODUKTION

SNÖRÖJNING FÖR TUFFT NORDISKT KLIMAT

Se fler modeller & utbud på wwww.ystamaskiner.se

Se fler modeller & utbud på wwww.ystamaskiner.se

Se fler modeller & utbud på wwww.ystamaskiner.se* Slutdatum kampanj 20211130 med reservation för slutförsäljning.

Ladda ner YstaMaskiners
produktkatalog 2021 
på vår hemsida!

MASKINER FÖR YRKESFOLK

KAMPANJ* 

15%


