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Pandemin har
fått fler att
handla svenskt
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Två nya ambassadörer ska stärka hållbarhetskampanjen

Christina
Birger

styrelseledamot
LRF Mälardalen

Äntligen höst! Allt börjar sakta

ner för att gå i vintervila. Förråden är fyllda av energi för att
klara vintern.
Så är det i naturen och så är
det för oss som livnär oss på vad
naturen ger. Vi lantbrukare,
skogsbrukare, trädgårdsmästare, ja,
alla vi som har
vår utkomst i
de gröna näringarna.
Naturen som
skänker liv. Den gröna cellens
förmåga att insupa solens
energi och omvandla den till
förutsättningen för livet på jorden. Tillsammans med vattnet
såklart.

”Det är bara det att
vi är så många fler
som ska överleva
och ha ett gott liv.
För dryga 100 år
sedan svalt vi
till döds. I dag
dör vi av fetma.”
Nu börjar vi i de gröna näring-

arna bli sedda och lyssnade till.
Vi blir inbjudna till politik och
myndigheter. För många blir
det nu uppenbart att vi är en del
av framtidens energiförsörjning.
Våra åkrar och skogar kan
leverera energi till folk och fä.
Vi kan utvinna drivmedel till
våra förbränningsmotorer. Om
vi behöver. Vi kan och vi vill.
Vi kan odla det vi behöver. Det
vi behövde förr behöver vi nu.
Mat och husrum och värme.
Det är bara det att vi är så
många fler som ska överleva
och ha ett gott liv. För dryga 100
år sedan svalt vi till döds. I dag
dör vi av fetma.
Nu har vi haft ett 2020 som

inneburit ett nytt liv för många.
Pandemi. Arbetslöshet och konkurser hotar.
De flesta av oss i de gröna
näringarna kan arbeta på som
vanligt. Farsoten har fått folk att
i än större utsträckning handla
mat och produkter från Sverige.
Från vår viktigaste näring.

Tomas Olsson och Christina Birger blir nya ambassadörer i LRFs hållbarhetskampanj.
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”Vi gör så mycket gott
som vi inte ens tänker på”
Nu stärker LRF Mälardalen
LRFs hållbarhetskampanj
med två nya ambassadörer,
Tomas Olsson och Christina
Birger.

Både Tomas och Christina sitter i
LRF Mälardalens regionstyrelse,
och Tomas är också ordförande för
Sveriges Lammproducenter. Christina driver en gård i Vallentuna och
brinner för svensk mat – läs hennes
krönika här till vänster.
Tomas har en stor fårbesättning i

Kungsör och liksom många andra
tänker han mycket på hållbarhet.
– Mycket handlar om att förvalta
något för kommande generationer.

Vi gör så mycket gott som vi inte
ens tänker på, exempelvis att vi har
friska djur och att vi underhåller
våra diken. Men vi behöver också
utvecklas och mycket kunskap
finns på gårdarna. Det är viktigt
att vi samlar och kanaliserar detta,
säger Tomas.
Tomas, som har 1 700 följare på
instagram, @norrby106, tycker att
det är viktigt att vara personlig i sin
kommunikation och visa vad han
gör på sin gård.
– Om jag når 500 personer med
ett inlägg så måste det ha någon
effekt.
Den viktigaste målgruppen för

LRFs hållbarhetskampanj är
konsumenter i åldern 20–40 år.

Budskapen är att välja svenska råvaror i säsong, att bygga mer i trä
och att minska matsvinnet. Detta
bidrar till ökad hållbarhet både för
samhället och för företag inom de
gröna näringarna.
– Vi vill visa att frågor sällan
har svart-vita svar och då är det
viktigt att ha fakta på bordet. Att
svenska lantbrukare för tionde
året i rad använder minst antibiotika i djurhållningen i hela EU
behöver fler känna till, liksom att
svenskt nötkött i genomsnitt orsakar drygt 70 procent lägre utsläpp
av klimatgaser än det globala genomsnittet. Detta ska vi vara stolta
över och berätta om, säger Tomas
Olsson.

Jon Wessling

LRF ställde tre minimikrav till politikerna
För att visa politikerna vilka konsekvenser de omfattande viltskadorna får för
jord- och skogsbruket bjöd
LRF Mälardalen och Mellanskog in riksdagspolitiker
till ett dialogmöte.
Viltets årliga skador på skog och
jordbruksgrödor uppgår till
mångmiljardbelopp och LRF och
Mellanskog anser att Sveriges viltförvaltning behöver inriktas mot
att förebygga skador på ungskogar
och jordbruksgrödor om de nationella strategierna för livsmedel
och skog ska bli verklighet.
Markägaren visade tillsammans
med experter och förtroendevalda

Magnus Eriksson, markägare,
berättar om hur kronhjort ödelagt
ung och medelålders granskog på
goda boniteter genom fejning och
barkgnag. 
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från LRF, Mellanskog och Skogsstyrelsen skogsskador av kronhjort och älg och gav exempel på
hur lönsamheten sjunker drastiskt
när skogen måste avverkas i förtid

eller skogsproduktionen går ner
betydligt.
Detta får inte bara ekonomiska
konsekvenser för den enskilde
skogsägaren, utan det drabbar
också samhället i stort då svensk
skogsindustri ser uteblivna produktionsvärden, vilket ger färre
arbetstillfällen och lägre skatteintäkter för kommuner och staten.
LRF framförde tre minimikrav:
Politikerna erkänner viltskadorna
som ett samhällsproblem, en ny
jaktlagsutredning tillsätts och beslut tas om en effektiv reglering av
viltutfordring. Därutöver gavs förslag om att jakttider bör utökas,
regelverk förenklas och att förvaltning av hjortdjur samförvaltas.

Håkan Lindström

