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En lektion med
foderbordet
som kateder
Karin
Broström

ledamot
i LRF Mälardalens
styrelse

Jag rullar ut ensilagebalen på

foderbordet. Klöver och timotej,
det doftar gott och kvigorna
låter sig väl smaka. Då ringer
det i telefonen – oj, det var i dag
jag skulle låta mig intervjuas av
några gymnasieelever om hållbarhet, biologisk mångfald och
andra miljöfrågor.
Ja, det kan väl passa bra att
stå här på foderbordet med
kvigorna mumsande omkring
mig och prata hållbarhet och
grön omställning när man nu inte kan vara i klassrummet eller
att eleverna kan komma hit till
gården.
För att gynna biologisk mångfald odlar vi olika växter på åkrarna. Vi låter djuren beta gräs
på ängar så att blommor har
chansen att växa och blomma.
Jag berättar att på gården har vi
ett kretsloppstänk där djurens
gödsel blir näring till det som
växer på åkrarna och som sen
blir foder åt djuren.

”Ja, det är ju det där
med lönsamhet
också. En nog
så viktig fråga
om man ska
vara bonde i dag.”
Vi kommer in på hur vi ska stäl-

la om från fossila bränslen. Jag
berättar om min lastmaskin som
jag kör fram ensilagebalar och
skrapar ut gödsel med.
Jag skulle vilja att den gick på
el, som skulle kunna produceras
på lagårdstaket. Traktorer kan
ju också gå på el eller biogas,
som man kan göra av kornas
gödsel.
– Men, har ni råd med det?
Elbilar är ju jättedyra. Då måste
ju en traktor kosta säkert en
miljon.
Ja, det är ju det där med lönsamhet också. En nog så viktig
fråga om man ska vara bonde i
dag.
Eleverna tackar för samtalet.
Kvigorna tittar lite förundrat på
mig där jag står på foderbordet
och pratar i telefon. Ja, ni tjejer,
ni är nog så viktiga för en hållbar, grön omställning.

Stämmopresidiet på plats på LRF-kontoret i Uppsala. Stämmoordförande Elisabet Pettersson och vice ordförande Elisabeth
Gauffin till höger, stämmans sekreterare Åsa Wärlinder samt kommunikatör Sofia Weimarck till vänster. FOTO: ROBERTH KIHLIN

Motion: Klassa inte jordbruket
som miljöfarlig verksamhet

Jordbruket är inte miljöfarligt, utan är på många sätt
en del av den gröna omställningen. Därför ska inte
jordbruk klassas som ”miljöfarlig verksamhet” i miljöbalken, som det gör nu.
Det är innehållet i en av de
motioner som LRF Mälardalen skickar vidare till riksförbundsstämman.
– Vi menar att om Sverige på riktigt har för avsikt att förverkliga
sin livsmedelsstrategi, behöver vi
få förutsättningar för att lyckas.
Grunden ska inte vara att jordbruk
klassas som miljöfarligt, säger Henrik Carlsson, Sorunda-Ösmo LRF,
som ligger bakom ursprungsskrivelsen.
– Det är viktigt för synen på jordoch skogsbruk från allmänheten
och myndigheter att vi inte klassas
som miljöfarlig verksamhet, utan
som livsmedelsföretag. Då kommer
fler att se positivt på produktionen.
Vi vill att alla ska se att jordbruket
är en naturlig del i omställningen
till ett hållbart samhälle och att
jord- och skogsbruk är en del av
lösningen, inte problemet.
LRF Mälardalen höll sin regionförbundsstämma den 20 april och i år
var den digital. Stämmopresidiet
satt i Uppsala, styrelsen i Stockholm och alla fullmäktige hemma
hos sig. Medverkade på länk gjorde

också Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin. Runt 130
stämmodeltagare kopplade upp sig
via webben, varav 107 fullmäktige.
Hela styrelsen valdes om och Per
Pettersson omvaldes till regionförbundsordförande för femte året.
Tolv motioner och en skrivelse be-

handlades på stämman.
De handlade bland annat om det
framtida landsbygdsprogrammet,
regler för vattenskyddsområden
och ersättning för markintrång
och grödor. Dessutom hade regionförbundsstyrelsen ett förslag till
motion till riksförbundsstämman
om att LRF ska fortsätta utveckla
och förnya det digitala läromedlet
”Bonden i skolan”.
Stämman beslutade att skicka tre
motioner vidare till LRFs riksförbundsstämma, de rör vägunderhåll
och problem med trafiksäkerhetshöjande åtgärder, frågan om att
jordbruk klassas som miljöfarlig
verksamhet i miljöbalken samt den
tidigare nämnda motionen om att
utveckla LRFs läromedel ”Bonden
i skolan”.
Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin talade bland
annat om stödutbetalningar, livsmedelsstrategin och Jordbruksverkets prioriteringar.
Det fanns också möjlighet för
stämmodeltagarna att ställa frågor.

Sofia Weimarck

Läs frågorna och svaren från Christina Nordin på www.lrf.se/malardalen.

Utmärkelser
LRFs förtjänsttecken
Silvernålen tilldelades
Bertram Schmiterlöw�����Fasterna LRF
Hans Wiklund������������� Stockholms LRF
Katharina Persson�����Österlövsta LRF
Lillemor Adolfsson�������������Norrby LRF
Mattias Jansson �����������������������FaringeBladåkers LRF
Tommy Karlsson�����������Rimbo-Rö LRF
Tony Axelsson�������������Österlövsta LRF
Åsa Sikberg������������������Österlövsta LRF
Till Årets lokalavdelning utsågs i
år två avdelningar, nämligen Norrby
LRF och Sala LRF i Västmanland.
Efter bränderna som härjade i
Västmanland såg de behovet av att
lära sig mer om beredskap och att
hitta ett ökat samarbete med lokal
räddningstjänst och MSB.
I ett samarbete lade Norrby och
Sala LRF-avdelningar grunden till
studiematerialet Beredskap som nu
blivit rikstäckande genom färdigställande av Studieförbundet Vuxenskolan och LRF.
Årets Greppa Näringen-företagare är Oskar Lindström, Grillby,
Enköping. En ung lantbrukare med
långvarigt engagemang i bådeGreppa Näringen och LRF.
Med modern teknik och precision
tar han ansvar för en effektiv och
miljösmart produktion och i kampanjen med unga lantbrukare visar
han på nyttan med Greppa Näringens rådgivning.

Vässa dina argument om svenska mervärden
❖ Brinner du för svensk livsmedelsproduktion? Tycker du dessutom om
att lyfta frågor om svensk mat i samtal med andra?
Välkommen till en digital inspirationsträff där vi tar diskussionen ett
steg längre och vässar våra argument. Vi bjuder in till en digital inspirationsträff för dig som vill prata om

det svenska lantbrukets mervärden
med konsumenter. Du får argument
och fakta som du har nytta av i
många sammanhang.
LRFs kommunikationschef Gunnar
Gidefeldt medverkar och pratar om
kommunikationens roll i samhället
med fokus på det gröna näringslivet.
Diskussion och erfarenhetsutbyte

om vilka budskapen är och hur vi
bäst når ut med dem. Filippa Dietmann processleder kvällen och hjälper oss att fokusera på målen.
Tisdag den 2 juni kl.13.30–16.00
via webben. Anmälan senast den 29
maj till medlemsservice@lrf.se eller
010-184 40 00, du får då en länk för
deltagande.
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Annette Westerberg

deltagare på LRF Mälardalens affärsutbildning för livsmedelsproducenter
Vem är du?
– Tillsammans med min man driver
jag Vreta gård utanför Enköping, där
vi har uppfödning av gotlandsfår
och en gårdsbutik. Dessutom har vi
en del kursverksamhet, bland annat
får- och hönskurser. Jag är ordförande i Stockholm-Uppsala
Fåravelsförening och ledamot i
Norra Enköpings LRF-avdelning.
Varför anmälde du dig till affärsutbildningen?
– Vi vill ta vår verksamhet till nästa
nivå. Jag ville få hjälp att sätta mål, få
en tydligare plan och vassare marknadsföring.
Vilken är största nyttan med
kursen?
– Att få stöd och hjälp att strukturera och konkretisera alla tankar och
idéer. Utbildningen har gett inspiration, energikick och nya kunskaper.
Har du något konkret exempel?
– Vi har en tydligare vision och våra
mervärden är mer uttalade. Vi har
även utvecklat vår storytelling. Sammantaget har detta bidragit till en
proffsigare marknadsföring.
Vad tycker du om kursupplägget?
– Det har varit bra med både bredd
och djup och med variation med
föreläsningar och övningar. För
mig har det varit perfekt att en del
av utbildningen blev digital, det är
tidseffektivt och har fungerat över
förväntan.

Carl
Aschan

regionchelf
LRF Mälardalen

Trots coronatider går det mesta

just nu riktigt bra för skogs- och
lantbruket i Mälardalen.
Ett för de flesta lantbrukare
i regionen närmast perfekt vårbruk är nu klart. En tidig vårsådd i kombination med svalt
väder och lagom mängd nederbörd har givit de flesta grödor
en bra start inför sommaren.
Vi har också digitalt kunnat
följa både ko- och fårsläpp på
många gårdar. Glädjande är
också att avräkningspriserna
på både spannmål, sågtimmer,
massaved är stabila eller stigande, samtidigt som priset på drivmedel gått ned.
Undantaget är oljeväxter och
mjölkpriset som backat något de
sista veckorna. Även regionens
arbetskraftsbehov inom både
jord- och skogsbruket ser ut att
lösa sig som ett normal år.

Mycket positivt är också att re-

Helena Isakson
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Dags för affärsutbildning i Stockholms län
❖ LRF Mälardalens affärsutbildning
för småskaliga livsmedelsproducenter
i Västmanlands och Uppsala län är i
full gång. För tillfället ses man digitalt
och det fungerar väldigt bra. Läs
”Hallå där” med en av deltagarna här
ovanför.
Nu kan man anmäla sig till utbildningen i Stockholms län med start i
november.
Under åtta utbildningstillfällen får
deltagarna verktygen för att öka lönsamheten och ta sitt företag till nästa
nivå. Man får stöd att sätta mål, ta
fram en affärsplan, hitta sina kärnvärden och stärka sitt varumärke. Vidare

får man också ett inspirerande och
värdefullt nätverk.
Kursen är för dig som vill utveckla
befintlig verksamhet på gårdsnivå och
är småskalig livsmedelsproducent
som vill affärsutveckla eller har en affärsidé och står i begrepp att starta.
Utbildningen är kostnadsfri (man
betalar endast för mat, fika och litteratur) och finansieras av Landsbygdsprogrammet i samarbete med länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands
och Stockholms län.
För information och anmälan kontakta Anna Lindgren, 076-696 68 25,
anna.lindgren@lrf.se.

Leverera direkt till Ica
❖ Vill du sälja dina lokalproducerade
livsmedel direkt till en Ica Maxi-butik?
Det behöver varken vara krångligt
eller krav på stora volymer. LRF har
ett samarbete med Ica för att få in
fler svenska och lokala produkter i
butikshyllorna och här finns nya affärsmöjligheter för dig som livsmedelsproducent och medlem i LRF.
Välkommen till ett seminarium via
webben med Ica och LRF Mälardalen
tisdag den 26 maj kl.15.30–16.30.
Anmälan senast den 25 maj till
medlemsservice@lrf.se eller 010184 40 00, du får då en länk för deltagande.

geringen beslutat att lantbruksnäringen är en av tolv sektorer
som räknas som samhällsviktig verksamhet. Beslutet är ett
kvitto på att regeringen förstår
vikten av tryggad inhemsk livsmededelsproduktionen, inte
bara i händelse av kris.
Till sist väljer konsumenten
att handla svenskt mer än någonsin. Det är tydligt att intresset för att konsumera svenska
livsmedel ökat under coronakrisen. Så klart har en del som
levererar till restaurang haft en
jobbig omställningsperiod, men
på det stora hela är efterfrågan
på svenskproducerat stabil och
ökande.
Inte ofta jag som regionchef
kan säga – det går riktigt bra
just nu. Farming as usual i
Mälardalen #farmingasusual
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Lär dig mer om fördelarna med Reko-ringar

Ida ström och Anna Wirenborg.

❖ Reko står för Rejäl Konsumtion
och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder.
Ida Ström och Anna Wirenborg har
precis startat en Reko-ring i Köping,
där den första utlämningen gjordes
nu i maj.
– En Reko-ring funkar så att producenterna lägger upp annonser med

sina varor i en Facebookgrupp och
kunderna beställer genom att kommentera inläggen. Sedan träffas man
för utlämning av varorna, berättar
Ida och Anna.
– Den största fördelen för småskaliga producenter är att slippa dyra
mellanhänder och för kunderna att
få träffa de som producerar maten,

att man vet var maten kommer ifrån
och att man kan ställa frågor.
Torsdag den 11 juni kl 15.30–16.30
bjuder LRF Mälardalen in till en digital inspirationsträff om Reko-ringar
där Anna och Ida kommer att dela
med sig av sina erfarenheter.
Anmäl dig senast den 6 juni till anna.lindgren@lrf.se

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Det går riktigt
bra för oss
just nu

Hallå där …

