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Lantbrukarna
borde få mer
uppskattning

Hallå där …
Fredrik
Andersson

Viby, Arboga, som
blivit invald i LRFs
riksförbundsstyrelse.

Åsa
Wärlinder

medarbetare
LRF Mälardalen

Hur kul skulle det vara att fira

midsommar om inte bönderna
fanns?
Det är nog inte så många som
tänker så. Inga jordgubbar och
ingen grädde på tårtan, inga
ägg, inget mjöl och inget smör
till tårtbotten. Och det är bara
själva tårtan. Samma sak gäller
för allt annat gott vi äter och
dricker i midsommartid eller
vid andra helger och fester.
Inga bönder – ingen festmat,
ingen vardagsmat heller för den
delen.
Hur kul skulle det vara att åka
till stugan på landet om inte de
svenska bönderna fanns? Igenvuxna marker, inga kor i hagarna, inga lokalproducerade varor
och ingen levande landsbygd.

”Hur kul skulle det
vara att åka till
landet om inte de
svenska bönderna
fanns? Igenvuxna
marker, inga kor
i hagarna och ingen
levande landsbygd.”
I år har många flytt staden till

stugan på landet för att minska
risken att bli smittad av corona.
Då är landet bra att ha. Livsmedelsförsörjningen i Sverige
har under våren äntligen kommit lite mer i fokus. Synd att det
behövs en kris för att den ska
göra det.
Hur kul skulle det vara att
paddla fram i en å och helt
plötsligt var det träd och vassruggar i vägen och det blev tvärstopp? Jag tänkte på det när jag
en kväll såg ett gäng lantbrukare
röja upp i en å nära mig. Det är
så lätt att ta för givet att rensning av åar och vattendrag sköts
av sig själv. Men det är oftast en
lantbrukare som ser till att röja
och fixa så att många kan idka
friluftsliv.
Vad kul det skulle vara om
bönderna fick uppskattning för
alla de viktiga samhällsinsatser
de gör. Det får de alldeles för
sällan. Lantbrukarna behövs inte bara i kristid, utan de behövs
alltid.

I Björklinge norr om Uppsala har 12 000 granbarkborrar fångats in i varje fälla.
Bilden är tagen vid et tidigare tillfälle. 
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Stor risk för angrepp
av granbarkborren
Nu svärmar granbarkborrarna i Mälardalen. Det visar
resultat från Skogsstyrelsens och skogsbrukets
gemensamma svärmningsövervakning.
Därmed är risken stor för nya angrepp i redan hårt drabbade områden. Skogsägarna uppmanas att ta
rätt på vindfällen och kontrollera
sin skog regelbundet.
Tusentals granbarkborrar har
fångats i övervakningsfällorna som
Skogsstyrelsen, Mellanskog, Södra
skogsägarna och Hushållningssällskapet har utplacerade över hela
landet. Det största fångsterna har
gjorts i Svealand och norra delarna
av Götaland, med toppnoteringar
i Örebro och Björklinge norr om
Uppsala där över 12 000 granbarkborrar fångats in i varje fälla.
2018 års sommar med torkstress

för skogen innebar en kraftig ökning av granbarkborreangrepp
under både 2018 och 2019 på
träd med nedsatt vitalitet. Skogsstyrelsen uppskattar att cirka 11

Döda träd efter barkborre-angrepp.

miljoner kubikmeter skog dödats i
Sverige senaste två åren, det är lika
mycket som under hela perioden
1950–2017.
Alla skogsägare uppmanas att vara uppmärksamma och identifiera
angripna träd och avverka dem så
snart möjligt för att undvika ytterligare spridning.
På skogsstyrelsens hemsida finns

filmer hur man kan agera och en
granbarkborreskola.
Tips till skogsägare för att stoppa
borrarna:
1. Få ut vindfällen från skogen.
2. Leta borrmjöl på träden, minst
var fjärde vecka.
3. Avverka angripna träd och transportera till industrin.

Varför tackade du
ja till uppdraget?
– Jag har alltid varit intresserad av
frågor som rör jord- och skogsbruk. Vi påverkar samhället och
samhället påverkar oss, därför är
det viktigt att vi försöker beskriva
vår verklighet så bra som möjligt.
LRF är den aktör som kan och har
störst möjlighet att lyckas med
denna beskrivning och påverkan.
Vilka frågor intresserar dig mest?
– Jag har arbetat mest med växtodlings- och vattenfrågor, vilket
naturligtvis också speglar mitt
intresse, men även företags- och
konkurrensfrågor är spännande.
I övrigt hoppas jag vi kan satsa ännu mer på forskning och utveckling, men också få ut resultaten i
praktiken på våra gårdar.
Vad är LRFs största styrka?
– Att kunna samla jord- och skogsbruk i de viktigaste frågorna och
då få styrka att påverka.
Vad har du för verksamhet hemma på gården?
– Vi bedriver växtodling med inriktning mot fröer och konceptodling
av grynhavre och kvarnvete. Konceptodlingen är intressant, dels
för att det finns en tydlig efterfrågan och en kund, dels för att den
är med och utvecklar odlingen
mot allt större hållbarhet.
Du är och har varit verksam inom
LRF Mälardalen både som förtroendevald och medarbetare,
berätta.
– Jag är medlem i styrelsen för
Arboga-Säterbo lokalavdelning
och kommungruppen i Arboga.
Tidigare har jag arbetat på LRF
Mälardalen som projektledare för
projektet ”Kraftsamling växtodling”,

Sofia Weimarck

Så går det till att leverera direkt till Ica Maxi
Hur gör man affärer med
Ica? Det var temat för ett
digitalt producentmöte som
LRF Mälardalen och Ica Maxi
Öst arrangerade i maj.
Syftet var att stärka dialogen om
hur vi tillsammans kan få regionen
att växa vad gäller lokal livsmedelsproduktion. Ica Maxi Öst berättade
om sin stora satsning på lokalproducerat och hur det blivit enklare,
och utan krav på stora volymer, att
leverera direkt till en Ica-butik.
Bakom Maxi Öst står 14 Ica
Maxi-butiker från Södertälje i sö-

der till Uppsala i norr
som har gått samman i
en långsiktig satsning
på lokalproducerade
varor. Ambitionen är
att vara ledande på
det lokala utbudet.
Gisela Pinto
Ica vill visa sitt stöd för
traktens matproducenter och bönder och göra skillnad för regionen.
Drygt 30 livsmedelsproducenter

deltog på mötet och fick ställa sina
frågor om hur de skulle kunna leverera sina lokalproducerade livsmedel direkt till en Ica Maxi-butik.
Gisela Pinto, koordinator för

lokala leverantörer på Ica Sverige,
berättade om hur det går till och
att även mindre leverantörer nu
kan göra affärer med Ica.
Icas regeljustering har genererat
över 350 nya leverantörer. Gisela
Pinto berättade att undersökningar
visar att för en av tre svenskar har
det under coronakrisen blivit mer
viktigt att livsmedel har svenskt ursprung och är närproducerade.
På mötet deltog också ledningen
för Ica Maxi Lindhagen.
Vill du veta mer? Kontakta Helena
Isakson, LRF Mälardalen, helena.isakson@lrf.se, 010-184 42 93.

