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Ett beslut
som lugnade
lantbrukarna
Catharina
Rudolphson

vice ordförande,
LRF Mälardalen

Jag sitter med en ganska tom

almanacka och känner ett lugn
då man nu hinner allt som man
normalt bortprioriterar. Men
samtidigt finns en oro för att
man ska bli sjuk eller för att
närstående inte klarar av coronasmittan på samma sätt som
jag själv. Man måste ändå kunna
se ljuset i vardagen när det är en
kris. I dag försöker många unga
lantbrukare sprida hopp och
glädje via nätet med olika hashtags. Många lantbrukare känner
ändå en försiktig optimism.
Ingen vill ha en kris, men det
var ändå det som behövdes för
att politiker skulle klassa jordbruk till samhällsviktig verksamhet. Det beslutet lugnade
många lantbrukare som sitter
mitt i kalvnings- och lamningssäsong och med vårbruket i
antågande.

”Vi vet att vi kan
försörja Sverige
bara Sverige vill
att vi gör det.”
Vi bönder vet att vi kan öka vår

produktion om bara konsumenterna vill betala för det vi producerar. Vi vet vad solidaritet
och ett vakande öga kan göra för
att hjälpa kolleger som blir sjuka eller går in i väggen. Vi har
en fantastisk gemenskap och
solidaritet och därför tror jag vi
jobbar på som vanligt och försöker sprida hopp till allmänheten
nu när det krisar.
Lösningar finns, det gäller
bara att förstå att vi måste ändra
våra vanor för att få det att fungera. Vi sitter stilla och funderar
på hur vi ska lösa problemen. Vi
har kanske en större beredskap
då vi inte bor i staden, med skafferier fulla av förnödenheter.
Andra verka bygga de förråden
nu. Nu vaknar allmänheten till
vår vardag.
Vi måste alltid vara beredda
att lösa problem. Därför kan
vi känna trygghet med svenskt
jordbruk, vi vet att vi kan försörja Sverige bara Sverige vill
att vi gör det. Vi är lösningen
om samhället bara vill och betalar vad det kostar.

Trädgårdsföretagen har högsäsong men stängda gränser gör att många företag saknar arbetskraft.
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Mer mat – fler jobb hjälper dig
att hitta säsongsarbetare
Stängda gränser till följd av
coronaviruset gör det tufft
för många företag som är
beroende av utländska säsongsmedarbetare.
Trädgårdsföretag är en
av de branscher som drabbas nu när årets viktigaste
säsong drar i gång.
Arbetsförmedlingen, en av samarbetsparterna i projektet ”Mer mat
– fler jobb”, är redo att hjälpa dig
att matcha dina behov med arbetssökande.
Regionala arbetsförmedlare runt
om i landet jobbar för högtryck just
nu. Varsel och uppsägningar som
drabbat till exempel besöksnäringen leder till fler arbetssökande än
tidigare.
Samtidigt saknas medarbetare

i andra branscher, inte minst hos
trädgårdsföretag som odlar av
frukt, bär och grönsaker.
– Du som står inför utmaningen
att snabbt hitta medarbetare inför
säsongen, hör av dig till någon av
mina kolleger. Projektet Mer mat –
fler jobb gör att de är inlästa på de
behov du som livsmedelsproducent
har och vet vilka generella förutsättningar som finns, säger Klaes
Hallberg, projektchef för Mer mat
– fler jobb på Arbetsförmedlingen.

lH
 ur stort behov av arbetskraft

har du – hur många medarbetare
behöver du anställa? Över vilken
tidsperiod?
lA
 rbetsvillkor – arbetstider, lönenivå, möjligheter till individuella
anpassningar
lK
 ort beskrivning av ditt företag
och er verksamhet

Cecilia Eriksson

Hör av dig till någon av arbetsförmedlarna i ditt län som ansvarar
för Mer mat – fler jobb i regionen.
Innan du tar kontakt är det bra
om du har tänkt igenom:
l Kravprofil/arbetsbeskrivning –
vilket jobb handlar det om? Vad
ingår i arbetsuppgifterna? Krävs
någon formell utbildning?

Uppsala och Västmanlands län:
Cecilia Eriksson, 010-487 66 02, cecilia.eriksson@arbetsformedlingen.se
Stockholms och Uppsala län:
Mats Peterson, 010-487 39 90, mats.
petersson@arbetsformedlingen.se
Västmanlands län:
Jennica Kärnegård, 010-488 42 22,
jennica.x.karnegard@arbetsformedlingen.se
Läs mer på www.lrf.se/mermatflerjobb.

är inte några reliker från en annan
tid, utan fortfarande högaktuellt.
Fungerande avvattning är och
kommer fortsätta vara en grundbult i svenskt jordbruk.
Vilken är din roll i projektet?
– Jag är regional expert inom vattenfrågor och stöttar cirkelledare
och deltagare i cirklarna med kunskap, så att man kommer vidare
i sitt arbete, till exempel med att
väcka liv i ett dikningsföretag eller
få hjälp med vilka regler som gäller
om diken. Jag besöker också alla
studiecirklar minst en gång, vilket
är kul. Det dyker alltid upp någon
ny klurig fråga.
Vilka resultat ser ni?
– Under 2019 genomfördes 61
cirklar över landet med totalt 477
deltagare. I vår region har vi haft
40 cirklar, 2020 inräknat, så vi har

kommit igång bra. Det märks ett
större intresse och att fler tar tag i
gamla insomnade dikningsföretag.
Det är viktigt att man har en aktiv
förvaltning av diken och att man
tar vara på de rättigheter som
finns i lagstiftningen.
Hur känns det att bli nominerad
till priset?
– Jättekul! Jag kände inte till denna
utmärkelse innan, så det känns
spännande att vårt projekt uppmärksammas av någon utanför
vår vanliga krets. Jag känner mig
också extra stolt eftersom jag varit
med från att idén föddes till att vi
nu är mitt i genomförandet och
börjar se resultat. Jag vill också rikta ett tack till alla våra cirkelledare
som lägger ett stort engagemang
på att våra deltagare ska få ut så
mycket som möjligt av cirklarna.

Hallå där …
Jon Wessling

regional projektledare
för studiecirklar om
förvaltning och underhåll av diken.
Ert projekt har nominerats till Rural Inspiration Awards 2020, en utmärkelse som delas ut av Europeiska
landsbygdsnätverket. Berätta om
projektet.
– Vi arrangerar studiecirklar för att
öka kunskapen om förvaltning av
diken och om dikesunderhåll. LRF
och Studieförbundet Vuxenskolan
genomför projektet på uppdrag av
Jordbruksverket.
– Våra avvattningssystem kan
ofta vara 100 år gamla eller mer.
Juridiken som styr förvaltningen
har också gamla anor, men detta

