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Strålande tider
för handelsträdgårdarna
Per
Pettersson

ordförande
LRF Mälardalen

I mina krokar i Södertälje bör-

jar spannmålsskörden närma sig
halvtid. Det mesta av höstsådden är skördad med gott resultat. Det är mest positiva klagomål i stil med att ”Jag kommer
inte ens fram och tillbaka innan
jag måste tömma” och ”Det är
fullt i torken”.
Det varma och torra vädret
gör väl närmast augusti till skördemånad i år – och vad ska vi då
kalla september?

”Men pandemin
har ställt många
saker på ända. ”
Coronapandemin har ställt

många saker på ända. Våra
omåttligt populära gårdsbesök
med Bonden i skolan blev ju inställda i våras och tyvärr kan de
heller inte genomföras i höst.
Vi hade nog klarat det på
plats på lantbruksskolorna,
men man måste komma ihåg att
elever och lärare åker buss och
ibland tåg, för att komma fram
till skolorna. Och det är där det
blir problem.
Till min stora glädje, men föga förvånande för mig, har trädgårds-, skogs- och lantbruket
levererat under pandemin.
Det är de som profilerat sig
hårt mot restaurang som haft
besvärligt, men andra upplever
aldrig tidigare skådade höjder.
Det gäller exempelvis handelsträdgårdarna, som var mycket
oroliga i mars–april, men som
sedan dess sålt som aldrig förr.
LRF Mälardalen tuffar på med

tre dialogmöten med rikspolitiker om dåliga vägar (Stockholm), viltbetestrycket (Uppsala) och ökad produktion
(Västmanland).
Dessa genomförs i samverkan
med Mellanskog.
Även skogsstrategierna tuffar
på utom i Uppsala. Vill man vara
elak så beror det på att strategin
kört i diket, vill man vara snäll
så prioriterar länsstyrelsen att
komma ikapp med utbetalningar av ersättningar. Och eftersom
jag är snäll så tycker jag att det
är både på tiden och rätt prioriterat.

Diskussion av ledningsdragning och hur det skulle förändra möjligheterna till skogsbruk. Från vänster: Birgitta Glaas,
Matilda Schön, Per Pettersson och Sten-Ivan Danielsson. 
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Kraftbolaget vill dra nya
ledningen över hans mark

– får hjälp av LRF i dialogen med Svenska Kraftnät
En cirka fyra kilometer lång
sträcka av elnätet mellan
Odensala i Sigtuna kommun
och Överby i Sollentuna
ska förstärkas och Svenska
kraftnät, SVK, vill bygga
en ny ledning på Sten-Ivan
Danielssons fastighet. LRF
kallade SVK till ett möte för
att diskutera alternativa
ledningsdragningar.
Det svenska elnätets uppbyggnad
på nationell, regional och lokal nivå
förändras kontinuerligt via omoch tillbyggnader.
LRF anser att markförlagda
elledningar bör ersätta luftledningar där det är tekniskt möjligt,
eftersom dessa har färre negativa
effekter för boende, företagande,
byggande, naturvärden, rekreation
och klimat, jämfört med motsvarande luftledningar.
Markledningar ger också mindre
intrång och färre produktionshinder för jord- och skogsbruk. När
det är tekniskt eller ekonomiskt
omöjligt att motivera en markförlagd kabel anser LRF att anpassning ska ske till boende och befint-

lig verksamhet, och den ledningsplacering som ger minst påverkan
ska väljas.
Härom veckan träffades LRF och

Svenska kraftnät (SVK) för att
diskutera teknikval och ledningssträckning i ett projekt som ska
förstärka det nationella elnätet i
nord-sydlig riktning med en 400
kilovolts-ledning mellan Odensala-Överby, från Sigtuna till Sollentuna kommuner och via Märsta
och Upplands Väsby.
Mötet hölls hos Sten-Ivan Danielsson, som driver mjölkproduktion på sin gård i Odensala. StenIvan har via samrådsförfarande
fått veta att SVK vill använda hans
mark för att bygga en ny ledning
som ska stärka stamnätet.
Förslaget skulle påverka StenIvans fastighet negativt och med
LRFs hjälp kallade han till ett möte
för att diskutera andra ledningsdragningsalternativ.
Vid mötet deltog LRF Mälardalens

ordförande Per Petterson, Håkan
Lindström, LRF Mälardalen, och
Björn Galant från LRFs riksförbund. För SVK deltog Matilda

Schön och Birgitta Glaas som båda
varit med i projektering av ledningen.
Vid mötet fördes en dialog om
framtidens elnät och olika teknikval. LRF lyfte fram att en mer
marksnål kraftledningsteknik och
samordnad ledningsdragning bidrar till att de nationella livsmedels- och skogsstrategierna uppfylls
med ökad produktion av livsmedel
och skog i framtidens bioekonomi.
Man lyfte också behovet av en

utredning och ekonomisk utvärdering av de externa effekter
som uppstår av de olika möjliga
ledningsalternativen, både i det
aktuella samrådet och i andra
SVK-samråd. Först därefter finns
tillräcklig information för att bedöma lämpligaste ledningsalternativ.
Under både en biltur och rundvandringar på Sten-Ivans fastighet
diskuterades olika ledningsdragningsförslag som skulle ge mindre
intrång än det planerade, bland
annat med hänsyn till skogsmarksarrondering och flera nuvarande
hyresbostäder och planerade bostadshus.

Håkan Lindström

Affärsutbildning för livsmedelsproducenter

Hållbart blir digitalt

❖ Nu startar en affärsutbildning för
livsmedelsproducenter i Stockholms
län. Under utbildningen får du feedback på din affärsidé, stöd att sätta
mål och utveckla din affärsplan.
Utbildningen är kostnadsfri (du
betalar endast för mat, fika samt
litteratur) och finansieras av Landsbygdsprogrammet som ett led i
genomförandet av Stockholm läns
livsmedelsstrategi.

❖ LRFs arbete med hållbarhetsmål för
de gröna näringarna fortsätter. Under
hösten kommer vi att arbeta med
dialog gentemot beslutsfattare och
konsumenter. Målet är att nyansera
debatten och visa hur det gröna näringslivet kan fortsätta att bidra till en
hållbar utveckling av samhället. Mycket
av arbetet kommer att göras genom
digitala möten och sociala medier.
Läs mer på www.lrf.se/hallbarhet.

Vi kommer att ha både fysiska och
digitala träffar. Plats för de fysiska
träffarna meddelas senare, vi brukar
hålla till i LRFs lokaler i Stockholm.
Tisdagen den 8 september klockan
16.00 bjuder vi in till en digital informations- och inspirationsträff. Under
träffen kommer vi att gå igenom
utbildningens upplägg. Anmälan till
träffen och utbildningen samt frågor
ställs till anna.lindgren@lrf.se

