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Vid lanseringen av Uppsala läns livsmedelsstrategi berättade mjölkbonden Anna Ohlström om LRF Mälardalens affärsutbildning och vad den har gett henne.
FOTO SOFIA WEIMARCK

Affärsutbildningen gav
konkret nytta direkt

– Största nyttan var att få
stöd och hjälp att formulera
tankar och idéer till en affärsplan och tydliga mål.
Det säger Anna Ohlström
som driver Eriksbergs gård
i Tierp efter att ha gått LRF
Mälardalens affärsutbildning för småskaliga livsmedelsproducenter.

Efter 20 år i vården sadlade Anna
Ohlström om och tog över familjegården, där hon nu har mjölkproduktion och gör kalvdans av mjölken från gårdens kor.
– Jag fick många konkreta tips
och verktyg som jag direkt kunde
använda. Och jag fick också ett
fantastiskt nätverk, säger Anna
Ohlström.
I år genomför LRF Mälardalen
affärsutbildningen ”Vägen till ökad
lönsamhet – affärsutbildning för
småskaliga livsmedelsproducen-

begrepp att starta en verksamhet,
eller som vill utveckla befintlig
verksamhet på gårdsnivå. Man
kanske redan är småskalig livsmedelsproducent, men vill utveckla sin
verksamhet.
Utbildningarna är kostnadsfria,
Kocken Melker Andersson tyckte det
var spännande med Annas nya affärsidé att göra kalvdans.

ter” i Uppsala och Västmanlands
län under våren och i Stockholms
län till hösten.
Utbildningen ger deltagarna de
verktyg som behövs för att öka
lönsamheten och ta sitt företag till
nästa nivå. Efter utbildningen har
de gjort sina affärsplaner, hittat företagets kärnvärden och stärkt sina
varumärken. De vet vilka mål de
ska sätta och hur de ska nås.
Affärsutbildningen vänder sig till
den som har en affärsidé och står i

ny medarbetare hos
LRF Mälardalen
Vem är du?
– Jag är en 39-årig
Västeråsbo som
är helt ny inom LRF. Jag har min
yrkesbakgrund inom entreprenörskap, innovation, kommunikation och marknad. Jag brinner
för landsbygdsutveckling, gillar
träning, mat och vistas gärna ute i
naturen. Älskar skog och hav.
Vad jobbar du med?
– Jag har rollen som projektleda-

Sofia Weimarck

Arbetsmiljöutbildning
för gröna näringen

Hallå där …
Anna Lindgren

man betalar endast för mat och
litteratur, och finansieras av Landsbygdsprogrammet i samarbete med
länsstyrelserna som ett led i de regionala livsmedelsstrategierna.
Det finns några platser kvar till
affärsutbildningarna i Uppsala och
Västmanland, sista anmälningsdag
är den 10 februari till anna.lindgren@lrf.se
Du kan också göra en intresseanmälan inför höstens kurs i Stockholm. Vid frågor och funderingar
är du varmt välkommen att kontakta Anna Lindgren på 076-696 68 25.
Läs mer på www.lrf.se/malardalen

re, där jag i dagsläget jobbar med
Bonden i skolan, affärsutbildningar för småskaliga livsmedelsproducenter och med LRF Mälardalens medverkan med en matmarknad på orienteringstävlingen
O-Ringen i Uppsala i sommar.
Vilka frågor ligger dig varmast
om hjärtat?
– Hållbarhet kopplat till hälsa,
och att vi ska nyttja våra egna och
jordens resurser på bästa sätt. Att
få jobba med frågor som gör skillnad både för människor, företag
och vår jord.
Sofia Weimarck

❖ Alla företag med anställda måste
ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete,
Sam. Lär dig hur det går till och hur du
undviker onödiga sanktionsavgifter. Vi
går också igenom hur man skapar en
attraktiv arbetsplats där personalen
trivs, utvecklas och stärker företagets
lönsamhet.
Tid: den 4 mars kl. 9.30–15.00, plats:
LRF, Ultuna, Uppsala. Kostnad: 985
kr per person (exklusive moms) för
LRF-medlemmar. Icke medlemmar:
1 200 kr.
Lunch, kaffe och arbetsmiljöpärmen
ingår. Anmälan senast fredag den 21
februari till anders.danielson@lrf.se
eller 070-622 20 87.

”Vi är mycket
mer klimateffektiva än
övriga världen”
På LRF Mälardalens välbesökta konferens för ordförande i lokalavdelningar,
kommungrupper och LRF
Ungdomen i januari stod
bland mycket annat LRFs
hållbarhetsarbete på programmet.
LRFs hållbarhetsexpert Jens
Berggren berättade om den hållbarhetsstrategi som LRF håller på
att ta fram och höll ett uppskattat föredrag som gav många en
aha-upplevelse.
– Meningen med hållbarhetsstrategin är att den ska stärka konkurrenskraften och tydligt visa att
vi har lösningarna på utmaningarna, säger Jens Berggren.
– Det är en vanlig missuppfattning att Sverige är ungefär som
övriga världen. I själva verket är
vi genomgående mycket mer
klimateffektiva, till och med mer
än våra europeiska grannar, för
att inte tala om jämfört med ett
världsgenomsnitt.
När det gäller debatten om kött-

konsumtion kopplat till miljö och
klimat tycker Jens att man ska
tänka ”nyansera”. Vad pratar vi
om för kött? Regnskogsskövlande
sojabiff eller svenskt naturbete?
Fläsk eller nöt?
– Tar vi till exempel det klimatmässigt mest kritiserade köttet,
nöt, så är det svenskproducerade
ungefär tre gånger så klimateffektivt som det globala genomsnittet.
Jag tror också man ska tänka på
att klimat inte är allt – till skillnad
från i regnskogsmiljö så gör den
betande mulen underverk för den
biologiska mångfalden i våra hagmarker, fortsätter Jens.
Om det är ETT budskap vi behöver nå ut till allmänheten med,
vilket skulle det vara?

– Jag hoppas vi kan nå ut med
flera, men måste jag välja ett får
det bli ”Vi, i de gröna näringarna,
är den hållbara framtiden!”
– Våra medlemmar ska känna
att de gör väldigt mycket rätt. Var
stolta, ni gör ett fantastiskt jobb,
avslutar Jens Berggren.

Sofia Weimarck
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