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Ingrid Sommar

som driver Svånö
gård i Rytterne utanför Västerås med 140
mjölkkor, spannmål,
entreprenad, skog och
bostadsuthyrning.
På vilket sätt påverkas ni av
coronakrisen?
– Möten sker nu digitalt eller
ställs in, kurser ställs in och fritiden begränsas. Årets praktikanter
från Frankrike uteblir.
Har ni vidtagit några åtgärder på
grund av coronautbrottet?
– Vi har minskat kontakterna med
utomstående och förberett personalen på att det kan bli tufft om
vi blir smittade. Vi hoppas att vi
klarar odlingssäsongen utan för
stort manfall.
Har ni sett över er beredskap på
något sätt?
– Vi har inte sett över beredskapen än, men det blir ju en säsong utan semesterresor, så d
et finns folk tillgängliga hela säsongen.
Är det något som oroar dig särskilt vad gäller er verksamhet?
– Vår verksamhet är sårbar, i synnerhet under växtodlingssäsongen då allt går för fullt i perioder.
Djur ska skötas varje dag och verksamheten måste fungera.
Vad är lantbrukets styrka i det
här läget?
– Att vi ställer upp och hjälper
varandra nu när det krisar. Det
har både de stora bränderna och
torkan 2018 visat.
Vilka är de mest kritiska punkterna för lantbruket?
– Det är att få fram drivmedel,
elektricitet och arbetskraft. Även
bristen på insatsmedel, reservdelar och mediciner till djuren kan
bli kritiskt.
Hur ser du på framtiden?
– Den närmaste framtiden är
oroande, inte bara för det
egna företagets skull utan även
för våra barn och närmaste
familjer. Vad händer med den
globala ekonomin, får vi fram
förnödenheter och mediciner
till våra djur? Vi står alldeles
i början av en mycket oroande
och hemsk händelse. Vi måste
vara rädda om oss.
Kan det på sikt komma något
gott ur detta?
– Det goda för lantbrukets del
som kan komma ur den här krisen
skulle kunna vara att vår näring
klassas som den livsnödvändiga
verksamhet den är. Och att när
nu flyget, bilismen och konsumtionen bromsar in, men vår verksamhet fortsätter som vanligt, så
går utsläppen ner. Det kan bli en
ögonöppnare.
Sofia Weimarck

Tre ambassadörer om LRFs
kampanj för hållbarhet

”Viktiga att ta initiativ och ledarskap i de här frågorna”
Under våren har LRF inlett
en stor hållbarhetskampanj
för att bli mer drivande i
debatten. I kampanjen ska
det föras samtal och annan
kommunikation med LRFs
medlemmar, med allmänheten och med beslutsfattare.
Hållbarhetsmålen är ambitiösa,
de handlar bland annat om att fördubbla de gröna näringarnas produktionsvärde på 20 år och att fasa
ut fossila bränslen ur värdekedjor
till 2035.
Det viktigaste budskapet är att
lantbruket inte klarar detta själv,
utan kommer att behöva samarbete
och få stöd från samhället.
Vem kan beskriva verkligheten

på våra gårdar bättre, än företagarna själva och därför har regionala hållbarhetsambassadörer
utsetts.
Så här säger tre av ambassadörerna om LRFs hållbarhetsarbete.

Catharina Rudolphson är lantbrukare i

Örsundsbro och är
också vice ordförande i LRF Mälardalen.
‑ Miljömässigt har
vi gjort allt rätt och
är verkligen i framkant
jämfört med andra länder. Men
hållbarhet har tre ben, ekonomi
och de sociala delarna måste finnas
med. Vår största hållbarhetsutmaning är lönsamhet och konkurrenskraft, menar Catharina.
Gunnar Brostedt ar-

betar till vardags på
DeLaval och har också en gård i Sigtuna.
Han är ordförande
för Sigtunaortens
LRF och ville bli
hållbarhetsambassadör för att han
brinner för frågor om livsmedel,
klimat och biodrivmedel.
– Det är viktigt att LRF tar initiativ och ledarskap i dessa frågor.
Vi gör så mycket bra saker i våra
näringar, men är inte lika bra på att
berätta om det, säger Gunnar.

Gunnar tycker att LRF måste lyfta frågan om självförsörjning.
– Mycket av de livsmedel som
hamstras är importerade, medan
svenskt kött får reas ut i butik. Det
är jättekonstigt.
Karin Broström är

lantbrukare i Norrtälje och även ledamot
i LRF Mälardalens
styrelse. Hon tycker
att det är viktigt att
hållbarhetsarbetet
blir verkstad och inte bara floskler.
– Vi ska ta ledartröjan i hållbarhetsfrågorna. Men samhället
måste ta sitt ansvar och inte försvåra för livsmedelsproduktionen.
Ett exempel just nu är den hotade
spannmålsmottagningen i Västerås.
Jag ser själv att det inte odlas lika
mycket spannmål här i mina trakter när det inte finns någon lokal
spannmålsmottagning, säger Karin.
Hör gärna av dig till mig, jon.
wessling@lrf.se, 010-184 43 36, om
du har frågor eller vill veta mer.
Läs mer på www.lrf.se/hallbarhet.

Jon Wessling

Nytt datum
för stämman
❖ LRF Mälardalens stämma, som
var planerad till den 18 mars, ställdes in på grund av coronavirusets
spridning. I stället genomförs en
digital stämma över webb och
telefon kvällstid måndag den 20
april. Fullmäktige kommer att få
information om hur stämman går
till och vi undersöker möjligheterna för intresserade medlemmar
att ta del av stämman. Läs mer på
www.lrf.se/malardalen.

Första utbildningstillfället då deltagarna fick sin kurslitteratur. De närmaste
träffarna blir digitala på grund av corona-pandemin.
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Affärsutbildningen fortsätter – blir digital
❖ Under våren har LRF Mälardalen
kört i gång affärsutbildningen ”Vägen
till ökad lönsamhet” för livsmedelsproducenter i Västmanlands och Uppsala
län. Cirka 60 landsbygdsföretagare
som vill utveckla sina verksamheter
deltar. Det blev en bra start och deltagarna sågs vid ett tillfälle före corona-utbrottet.
För att inte behöva ställa in utbildningen görs kommande träffar
digitala. Fördelarna är bland annat att
allas tid effektiviseras eftersom ingen

behöver åka till och från utbildningen,
alla kan delta även om man är krasslig
och tillfället går även att ta del av i efterhand då vissa delar spelas in.
Det finns alla möjligheter att nu
tänka kreativt och hitta lösningar som
i vanliga fall kanske inte hade gjorts
och kanske kommer detta att bana
väg för hur det ska jobbas även efter
det att coronaviruset försvunnit.
Ett par tillfällen blir nu digitala, men
förhoppningsvis kan det bli fysiska
träffar senare i utbildningen.

Uppdatera
dina uppgifter
❖ LRF är ofta är en viktig part i
hanteringen av olika kriser och katastrofer. Från centralt håll, via regioner och ner till kommungrupper och lokalavdelningar, finns
förtroendevalda och anställda
som är beredda att göra insatser.
Men för att kunna göra det behöver vi kunna komma i kontakt
med våra medlemmar snabbt.
Logga in och uppdatera dina
kontaktuppgifter via www.lrf.se/
mitt-medlemskap eller kontakta
Medlemsservice på 010-184 40 00
eller medlemsservice@lrf.se
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Hallå där …

