LRF Norrbotten 2019
Lantbruken är framtidens klimathjältar
Med flaggan i
topp mot ett
nytt decenium
Vi går nu in i ett nytt decennium
och det gör LRF Norrbotten och
LRF Västerbotten med flaggan i
topp.
2019 tog LRF Norrbotten ”guld” och
LRF Västerbotten ”brons” när det
gäller procentuell medlemsökning.
Mycket av detta kan nog tillskrivas
vår medvetna satsning på breda inbjudningar till markägarmöten med
äganderättsfrågor i fokus. Arbetssättet har till och med kommit att kallas
”Norrlandsmodellen” inom LRF.
Under året lade vi mycket fokus på
att kommunicera de norrländska
mervärdena, i framförallt, sociala
medier. Detta arbete blir allt viktigare
och vi har därför anställt ytterligare
en kommunikatör under året. Vi har
också varit mycket framgångsrika
med filmer och inlägg på Facebook.
På hemsidan skrev vi bland annat om
Vilhelminas kommungruppsaktivitet
under vecka 47 och artikeln fick över
110 000 visningar.
Under vecka 47 deltog vi också i en
riksomfattande kampanj med fokus
på god myndighetsutövning och
många kommungrupper i våra län
gjorde berömdvärda insatser. Från
regionens sida bjöd vi in ledande
tjänstemän från våra länsstyrelser till
en utbildningsdag om tillsyn med tillväxtperspektiv och vi kan se en ökad
lyhördhet hos dessa myndigheter
som vi, generellt, har ett mycket gott
samarbete med.
Under 2020 kommer vi att fortsätta vårt engagemang i de regionala
skogsprogrammen samt de regionala
livsmedelsstrategierna ”Nära Mat”
(där vi under året avslutat två egna
projekt) och ”Mer Mat från Västerbotten”. Ambitionerna och aktiviteterna inom dessa är mycket bra och
vi står helhjärtat bakom dem, men
den stora frågan 2020 måste vi ändå
rikta till regeringen, nämligen; när
kommer den nationella strategin
att märkas på
gårdsnivå? Det
är många som är
otåliga nu.

Mats Granath
Regionchef
LRF Norrbotten

Vi kommer minnas 2019 som ett tufft år då
köttskam blev ett nytt ord i vårt vokabulär
och vi på LRF såg rött. Men vi har jobbat hårt
med påverkan och upplysning, och nu när vi
kliver in i 20-talet kommer vårt jobb bli än
mer viktigt.
2019 bestod till stor del av klimatångest och
globala rapporter ledde till att kött, mjölk, kor
och skogsbruk felaktigt blev de största hoten.
Från hela landet talades det dock tydligt om
att våra gröna näringar inte var problemet, för
när sanningen kom fram stod de gröna näringarna för lösningen.
LRF Norrbotten har jobbat hårt med påverkan
och upplysning om vår regionala hållbarhet,
och vår egen livsmedelsstrategi ”Nära mat” har
flutit på bra. Länsstyrelsen uppmanade konsumenter att främst köpa lokalproducerat för att
vara klimatsmart, länets skolbarn fick nödvändig kunskap om var maten kommer ifrån, och
grönsaks- och bärproduktionen i länet fick en
nytändning.
Många kommuner kom till insikt med vårt
budskap och vill numera främja svenska
bönder. Ett gott exempel är Bodens kommun,
som börjat sträva efter så lokalproducerad och
svensk mat som möjligt inom både barn- och

vårdomsorg. Tyvärr är inte alla kommuner lika
kloka.
Vi har fortsatt att knyta viktiga kontakter och
föra dialog med politiker samt beslutsfattare,
och vi haft ett nära samarbete med Länsstyrelsen. LRF Norrbotten har fått en viktig roll
i bland annat beredskapsgrupper, viltförvaltning, vattenråd, skogsprogrammet och har fått
gehör så att vi kan fortsätta arbeta med våra
frågor.
Nu när vi kliver in i 20-talet kommer det bli
än mer viktigt att nå fram med vårt budskap.
Falsk information och osanningar kommer
inte minska. Vi kommer att få kämpa vidare
med att få befolkningen att förstå värdet av
regional matproduktion och alla jobb samt
skattekronor som de gröna näringarna genererar.
För att detta ska fungera måste det vara
tillräckligt lönsamt att producera. På LRF ska
vi göra allt vi kan för att ge jordbruken de
bästa förutsättningarna för att de ska kunna
fortsätta sitt gedigna arbete samt ge möjlighet
till att nya lantbruk etableras. Lantbruken är
framtidens klimathjältar.
Jenny Karlsson
ordförande LRF Norrbotten

Regionstyrelsen
LRF Norrbottens regionstyrelse har under
2019 haft sex ledamöter. Ordförande är
Jenny Karlsson och vice ordförande är
Lars Eriksson.
Regionstyrelsen fr. v: Josefin Lundberg, Svensbyn, Victor Lundbäck, Påläng, Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk, Lars Eriksson,
Hundsjö, Jenny Karlsson, Granån och Rolf Hjärtberg, Lovikka.

Med fokus på en föryngrad landsbygd
LRF Ungdomen Norrbotten jobbar för att
göra det enklare och roligare att vara ung
inom lantbruksnäringen i Norrbotten.

LRF Ungdomen Norrbotten arrangerade en
årsmöteshelg med temat ”Gården byter ägare”
där vi pratade ägandeskifte med expert på
Ludvig & Co (tidigare LRF konsult) och
personer som befinner sig mitt i ett ägarskifte.
Kopplat till samma fråga arrangerade vi även
en träff med temat kapitalanskaffning i
samarbete med Landshypotek.

Medlemsantalet
högst i Sverige
Under året har vi arbetat strategiskt
med den så kallade ”Norrlandsmodellen”, med medlemsrekrytering högst
på agendan. Vilket har gett ett positivt
resultat.
LRF Norrbotten fick 2019 i jämförelse med
2018 en ökning på 40 medlemmar och ligger nu på totalt 3294. I Norrbotten gjorde vi
den största procentuella ökningen av företagarmedlemmar i Sverige. Det gjorde att vi
hamnade etta i medlemsökning i jämförelse
med övriga regioner.
Vi tror att ”Norrlandsmodellen” med medlemsträffar i olika teman kan vara en stor
bidragande faktor. Våra äganderättsträffar
och markägarmöten har varit både välbesökta och informativa.

Under 2019 har LRF Ungdomen fokuserat på
frågor runt föryngring av lantbruket i Norrbotten. Vi har lyft en fokusfråga under flera
tillfällen under året – inlåsningen av mark i
norra Sverige och utmaningen för unga är att
få möjligheten att köpa lös mark.
Frågan togs upp av oss på regionstämman, på
de gröna sidorna i Land Lantbruk (och blivit
den mest lästa artikeln under en viss period), i
ett reportage i Land Lantbruk respektive ATL.
Dessutom diskuterade vi problemet vid ett
möte med LRFs VD Anna-Karin Hatt under
hösten.

Jenny Karlsson. Foto: Eva Carlsson

Heja Norrbotten!

Styrelsen för LRF Ungdomen Norrbotten fr. v: Lowa Göransdotter, Påläng, Erik Johansson, Lillkorsträsk, Lina Sundkvist,
Lillkorsträsk, Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk och Johannes
Nyman, Altersbruk.

Utöver detta har vi arrangerat flera
studiebesök, från Piteå i söder till Övre
Kukkola i norr, men även After vårbruk (mitt i
vårbruket) och en bonde-kamp på Öjeby
lantbruksmässa.
Beatrice Ramnerö
ordförande LRF Ungdomen Norrbotten
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Bönder ställer
upp i kris
Krönikör

Lotta Folkesson
Ordförande
LRF Västerbotten

SÅ HAR VI kommit in i ett nytt
år och lämnat 2018 bakom oss.
Ett år som var tufft både för
bönder och LRF. Hösten 2017
var blöt, stora delar av spannmålsskörden gick förlorad. Vårbruket 2018 började bra, men
sedan vet vi alla vad som hände.
Även i norr har vi lidit svårt av
torkan – sommaren var slitsam
för djurägare som jagade foder.
Ovanpå det skogsbränderna.
Tyvärr verkar ändå ett
katastrofår ha varit nödvändigt
för att allmänheten skulle få insikt i hur sårbar vår matproduktion är. Engagemanget var stort
– jag tog emot många samtal
från människor som frågade hur
de kunde hjälpa till. Valrörelsen
präglades av klimatdebatt och
matförsörjning. Kontakten med
myndigheterna och branscherna i länet fungerade utmärkt,
med korta beslutsvägar.

”Redan innan vanligt
folk slagit upp
ögonen var bondekolleger på plats ”
Vi ska ta tillvara detta regionalt och kommunalt, och
förmedla behovet av lokal mat
i offentliga upphandlingar,
att myndigheterna ska ha ett
tillväxtperspektiv på allt de gör,
samt förstås fortsätta uppmuntra
konsumenter att köpa lokal mat.
BÖNDERNA MED SINA
maskiner och förmåga att
snabbt organisera sig var viktiga
i släckningsarbetet. Nu gäller
det att strukturera samarbetet
med kommunerna – att vi har
kontaktpersoner bland oss som
Räddningstjänsten snabbt kan
nå. Det är ett jobb som pågår i
kommungrupperna.
I slutet av året drabbades en
lantbrukare i länet med 100 kor
av brand i sin ladugård under
natten. Redan innan vanligt folk
slagit upp ögonen var bondekolleger och LRFs omsorgsgrupp
i gång och hjälpte till. Jag undrar om det finns någon annan
yrkeskår som ställer upp så här
för varandra? Jag blir rörd när
jag tänker på detta och den anda vi har i våra led.
Den ska vi vara stolta över.

www.lrf.se/norrbotten
0920-23 77 37 · norrbotten@lrf.se

www.lrf.se/vasterbotten
0771-573 573 · vasterbotten@lrf.se

REGIONALA SKOGSPROGRAMMEN

Många intressen
ska komma överens

På gång
❖❖ Kurs: Utveckling av köttproduktionen. Start 23 januari. Kontakt:
Gunnar Forsgren, 090-10 80 30.
❖❖ Lönsamma affärer: Bli en
bättre företagare, 24 januari,
Överkalix.
❖❖ Lönsamma affärer: Ägarskiften,
14 februari, Harads.
❖❖ Växadagarna, mjölk och kött,
29–30 januari, Folkets hus, Umeå.
❖❖ Kommungruppskonferenser:
Västerbotten 26–27 februari och
Norrbotten 28 februari–1 mars.
❖❖ LRF Norrbottens stämma,
14 mars, Haparanda.
❖❖ LRF Västerbottens stämma,
19 mars, Lycksele.

Hallå där …
Nina
Högbom,
– Om skogen ska räcka till allt måste vi öka skogstillväxten, få ungskogarna att
växa bättre och använda förädlat plantmaterial, så vi kan gallra ut tidigare till
massaved, säger Jenny Karlsson, ordförande i LRF Norrbotten. FOTO: LINNEA JOLANKI

Startskotten för arbetet
med de regionala skogs
programmen har nu gått
och LRF är en central aktör.
– Vårt viktigaste budskap
är att det måste finnas en
balans mellan produktions
och miljömål, säger Jenny
Karlsson, ordförande för LRF
Norrbotten.
De regionala programmen är en
följd av det nationella skogsprogrammet, som regeringen fattade
beslut om i maj förra året. Till det
hör ett 90-tal åtgärder som ska
förverkliga visionen ”Skogen – det
gröna guldet – ska bidra med jobb
och hållbar tillväxt i hela landet
samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Skogen svarar
i dag för en tredjedel av Sveriges
nettoexport och för 8–10 procent av
massa och sågade trävaror globalt.
I Västerbotten och Norrbotten
har arbetet startats med workshoppar, i Umeå i slutet av oktober och i
Luleå i mitten av december. Ansvariga för processerna är länsstyrelser, regionförbund och Skogsstyrelsen, och förutom LRF har ett stort
antal organisationer bjudits in.

Att ta fram ett skogsprogram
kommer att vara komplext och utmanande – det finns många intressen och åsikter om skogen, inte sällan motstridiga. På mötena framkom
farhågor: kommer skogen att räcka
till allt? Kraven är många. Skog som
ska skyddas, skog till bioekonomin
och trävaror, skogen som kolsänka
och som rekreationsplats.
– Skogen är en fantastisk resurs
när det gäller grön omställning.
Därför är det så viktigt att tillväxtperspektivet finns med – brukandet
– inte bara bevarande, säger Lotta
Folkesson, ordförande, LRF Västerbotten.
Jenny Karlsson fyller i:
– Det är också viktigt att vi har
en stark ägande- och brukanderätt
så att vi inte tappar fart. Det är lätt
hänt att skogsägare blir passiva om
det är otydligt vad som gäller.
Det finns ett behov av kompetens
och arbetskraft, men både skogsbruk och industri dras med föråldrade föreställningar som inte är
attraktiva för dagens ungdomar.
– Fast i själva verket innebär ju
jobben teknik på hög nivå och det
måste vi förmedla, säger Lotta
Folkesson.

Eva Carlsson

Ny Facebookgrupp för medlemmar
❖❖ Nu har LRF startat en Facebookgrupp för medlemmar i Norrbotten och
Västerbotten. Här diskuteras medlemsnära frågor, till skillnad från de officiella Facebook-sidorna som vänder sig till alla.
Välkommen att gå med, för att dels hålla koll på vad LRF gör regionalt,
dels framföra dina åsikter! Sök på Facebook efter gruppen ”LRF-medlem i
Västerbotten och Norrbotten”.

som driver
Ica Kvantum
Kronoparken,
Umeå

Ni blev kända i somras då ni plockade bort det utländska köttet på
grund av torkan och de svenska
böndernas svåra situation. Har ni
samma policy fortfarande?
– Ja, det färska nöt- och fläskköttet
är enbart svenskt. All kyckling har
också svenskt ursprung. Om någon
vill ha en specifik vara eller om det
plötsligt skulle bli brist på svenskt
kött kan vi möjligen tänka om. Men
det har hittills inte behövts.
Ni satsar på miljön?
– Ja, och vi har haft många diskussioner om det är bäst med ekologiskt eller närproducerat. Vi har
beslutat att premiera det närproducerade, som ger korta transporter och som gynnar bygden.
Har ni vunnit på att ta bort det
utländska köttet?
– Ja, det tror jag. Vi fick extremt bra
feedback från kunderna och även
mycket uppmärksamhet i pressen.
Det senare var inget vi hade räknat
med. Jag tror att vi som Icabutik tjänar på att hålla i och hålla ut – det
ger en positiv bild av butiken.
Eva Carlsson

Årets hållbara julbord
finns i Sikfors

❖❖ Sikfors Konferens & Fritidsby i Piteå
har vunnit LRF Norrbottens utmärkelse
Årets hållbara julbord.
Det vinnande företaget köper råvaror av lokala producenter, samarbetar
med bygdens lokala matvaruaffär för
att samordna transporter – och tar
sig tid att träffa leverantörer för att få
inblick i var maten kommer ifrån.
Läs mer på lrf.se/norrbotten.
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Med samlad
kraft ska vi
vända trenden
Krönikör

Hulda Wirsén
Styrelseledamot
LRF Norrbotten

I NÄSTAN NIO år har jag jobbat som växtodlingsrådgivare
tillsammans med många fantastiska lantbrukare och företagare. De senaste två åren har jag
fått förtroendet att medverka i
LRF Norrbottens styrelse vilket
också har varit väldigt lärorikt.
Jag bor sedan sex år tillsammans med en lantbrukare i
Överkalix och har vuxit upp på
norra Öland där landsbygdsfrågorna är starka, med kor och
lantbruk runt varje knut. För
mig är dessa frågor centrala,
livsviktiga och helt grundläggande för hela samhällets fortsatta välfärd.
Därför känns det också mycket spännande nu när jag ”byter
logga” och från den 1 mars tar
över rodret för Norrbottens
livsmedelsstrategi, Nära mat.
Alla mina tidigare erfarenheter,
kunskap och kontakter blir också mina framtida verktyg för vår
gemensamma utveckling framåt. Vårt gemensamma mål – en
ökad självförsörjningsgrad –
berör både en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion och en
levande landsbygd som bygger
ett hållbart samhälle.

www.lrf.se/norrbotten ·
0920-23 77 37 · norrbotten@lrf.se

www.lrf.se/vasterbotten
0771-573 573 · vasterbotten@lrf.se

Stor spridning
på årets motioner
Regionstämmorna närmar
sig. Till Norrbottens stämma
i Haparanda den 14 mars
kommer skogsprofessorn
Tomas Lundmark och till
Västerbottensstämman i
Lycksele den 19 mars är Mar
tin Moraeus, LRFs förbunds
styrelse, inbjuden.
Norrbottens stämma kommer att
hållas på Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda. Till stämman har
regionstyrelsen bjudit in professor
Tomas Lundmark, Sveriges lantbruksuniverstitet, som aktivt deltar
i debatten om skogens klimatnytta.
Vad är bäst för klimatet? Att låta
skogen stå orörd eller att bruka
den? Bland annat dessa frågor kommer Tomas Lundmark att ge sin
syn på.
Till Norrbottensstämman har det
kommit in tio motioner och yttran-

dena på dessa bereds i skrivande
stund av regionstyrelsen. Klart är
i varje fall att styrelsen är positiv
till att ge LRF Ungdomen en plats
i regionstyrelsen. Under stämman
kommer också LRF Norrbottens och
Swedbanks pris Årets gröna företag
på 10 000 kronor att delas ut liksom
en rad andra utmärkelser.
Västerbottens stämma hålls i år i
Lycksele, på Hotell Lappland, och
gästtalare är Martin Moraeus från
riksförbundsstyrelsen. På stämman
kommer sammanlagt fem motioner
att behandlas och även här delas
Årets ungdomsstipendium respektive kulturstipendium ut och flera
andra utmärkelser.
Självfallet ska även regionstyrelserna utses. Det är hittills känt att
Hulda Wirsén avsagt sig omval i
LRF Norrbottens styrelse.

Eva Carlsson

VI HAR DE grundläggande
resurserna: marken, vattnet och
ljuset. Men dessa har inte förvaltats tillräckligt väl de senaste
decennierna. Från att för 20
år sedan varit självförsörjande
till 50 procent är vi nu nere på
drygt 20 procent i Norrbotten.
Antalet aktörer har minskat
kraftigt och 23 procent av jordbruksmarken har tagits ur bruk
sedan 1990.
Men den finns kvar. Så jag
ser nu att vi med samlad kraft
ska dra i handbromsen och
vända trenden. Tillsammans
ska vi trygga vår och samhällets
grundläggande behov av mat
och energi. Tillsammans får vi
landet att växa!

Bo Wiberg,
samordnare för projektet Gröna näringarna

Projektet Gröna näringarna ska
skapa ett kompetenscentrum på
Gran i Öjebyn. Hur går det?
– Nu under vårvintern planerar
vi två seminarier: om precisionsodling respektive trädgårdsodlingens potential i Norrbotten.
Vi tänker också besöka kompetenscentrumsbildningar i landet
för att lära av dem.
Blir det någon ny lantbruksmässa?
– Ja, Öjeby lantbruksmässa äger
rum 21–22 augusti. Temat blir Jorden
i centrum. Vi kommer att ta upp
stubbbearbetning, plöjningsfri odling, såbäddsberedning och mycket
mer. Det blir också demokörningar.
Andra nyheter?
– Vi kommer att försöka ordna
charterbussar för långväga gäster,
erbjuda boendepaket och bredda
matutbudet på mässan.
Mässan ska ju hållas på försöksområdet Agro Park i Öjebyn som ska
säljas. Finns det anledning till oro?
– Mässan blir definitivt av. En ny
ägare påverkar inte årets mässa.
Eva Carlsson

Stark medlems
ökning i norr
Ogräs, vägar och biobränsle är ämnen för årets motioner till regionstämmorna.
FOTO: ANN LINDÉN, MOSTPHOTOS

”23 procent av jordbruksmarken har
tagits ur bruk sedan
1990.”

Hallå där …

FOTO: EVA CARLSSON

NORRBOTTEN/VÄSTERBOTTEN

Norrbottens motioner
❖❖ Älvsbyn:
LRF ska synas mer på sociala medier för
att förmedla en positiv bild av lantbruket.
Uppdatera LRFs måltidspolicy.
Skapa nätverk för producenter och
livsmedelsförädlare av olika typer.
LRF ska vara drivande för framtidens framställning av biobränsle.
❖❖ LRF Ungdomen Norrbotten:
Fast mandat för LRF Ungdomen i
regionstyrelsen.
❖❖ Råneå-Vitå:
Revidera medlemsavgiften och inför

pensionärsrabatt.
LRF ska arbeta för en bättre vägstandard.
❖❖ Kalix:
LRF bör leda arbetet för att slakterierna inför ett transparent system för vägning och dokumentation av slaktvikter.
❖❖ Gällivare:
LRF ska arbeta för högre ersättning till
markägare vid vindkraftsbyggen.
❖❖ Nederluleå Södra:
LRF ska arbeta för en statlig lånegaranti som underlättar generationsskiften.

Västerbottens motioner
❖❖ Vindelbygden:
LRF bör arbeta för ökad akutveterinärkompetens hos Distriktsveterinärerna och tillgång till läkemedel på apoteken.
❖❖ Bjurholms- och Örträskbygden:
LRF bör verka för att föreningar med
en omsättning under 100 000 kronor

undantas från deklarationsskyldighet.
❖❖ Lövångerbygden:
LRF bör arbeta för att åkermolke och
skräppa likställs med flyghavre.
❖❖ Vindeln östra:
Effektivare brandbekämpning.
Bättre återkoppling på lokalavdelningarnas motioner.

Alla motioner med regionstyrelsernas yttranden kommer att finnas
på våra hemsidor i mitten av februari.

❖❖ Både LRF Västerbotten och LRF
Norrbotten ligger i topp när det
gäller ökningen av antalet medlemmar 2017–2018. LRF Västerbotten ökade näst mest bland alla
regioner med 2,8 procent till 6 308
medlemmar.
LRF Norrbotten ligger fjärde
bäst med 1,9 procent och samlar
nu 3 254 medlemmar. Tittar man
enbart på kategorin företagarmedlemmar ligger Norrbotten
dock i absoluta toppen, med en
ökning på 3,6 procent.

På gång

❖❖ Lönsamma affärer – fokus ägarskifte, 14 februari, Harads.
❖❖ Skellefteå kommun ska göra ny
upphandling och vill ha mer
svenskt och närproducerat.
Kommunen bjuder in till möte 19
februari. Anmälan senast 12 februari
till kundtjanst@skelleftea.se eller
0910-73 50 00.
❖❖ Medlemskväll Swedol, Umeå,
20 februari.
❖❖ Kommungruppsdagar:
Vindeln, 26–27 februari, och Luleå,
28 februari–1 mars.
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Kon är ingen
klimatvärsting

❖❖ Söker du betesmark eller har du
betesmark men saknar djur? Inför
betessäsongen startar Länsstyrelsen i
Västerbotten en betesförmedling. Sök
betesförmedling på lansstyrelsen.se/
vasterbotten.

Krönikör

Helena Ågren
Styrelseledamot

BÖRJADE ÅRET MED ett rejält
klimatavtryck – en semesterresa
till Vietnam och något annat
alternativ än flyg fanns så klart
inte.
Ofta jämförs vårt köttätande
med utlandsresan men om jag
vill unna mig en utlandsresa,
vilket många med mig gör – och
även äta nötkött – ska vi ställa
oss i ledet av andra miljöbovar
som flyget, bilen och kon!
Den sistnämnda, kon,
värstingen av dem alla om man
får tro trender, medier och
influerare, har lyckats få denna underbara och förvånade
varelse att ge klimatångest till
var och varannan helt i onödan.
Räddningen för oss klimatbovar
är att klimatkompensera, ett
flitigt använt ord som gör att
vi kan sova gott, vi har blivit
frikända från våra brott och är
inga skurkar längre.

”Svensk mjölk har 44
procent lägre klimatpåverkan än världsgenomsnittet”

MEN TITTA PÅ några andra
siffror: importerad ost står för
65 procent av marknadsandelarna i Sverige, importerad
mat står för 70 procent av vår
klimatpåverkan och vår självförsörjningsgrad är 50 procent.
Om jag vore politiker och ville
göra något för klimatet, skapa
tillväxt, jobb och sova gott
om natten skulle jag lägga allt
krut på att vända dessa siffror!
Svensk mjölk har 44 procent
lägre klimatpåverkan än världsgenomsnittet och vår övriga
matproduktion ligger bra till i
ett globalt perspektiv.
Länge leve kon, för med varje
tugga gräs som omvandlas till
det vita guldet bidrar hon till
ekosystemstjänster som är värda miljarder för landet och för
varje tugga svenskt vi äter bidrar vi alla till ett bättre klimat.
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LRF Västerbotten

Tranor är ett gissel för växtodlingen, liksom sångsvanar och gäss. Efter ihärdigt
påverkansarbete från LRF tar länsstyrelsen nu itu med problemet.

Nu ska kampen
tas om fåglarna
Länsstyrelsen i Västerbotten vidtar nu åtgärder för
att lösa problemet med de
omfattande skadorna på
grödor som orsakas av stora
betande fåglar i jordbrukslandskapet.
Initiativet välkomnas av
kommungruppen i Umeå.
– Helt annat tonläge från länsstyrelsen nu. När vi lyft
de här frågorna tidigare har vi fått kalla
handen, konstaterar
Ulf Johansson, vice
ordförande i LRFs
kommungrupp i
Ulf Johansson
Umeå.
Skador på grödor
orsakade av tranor,
sångsvanar och gäss har eskalerat
sedan början av 2000-talet, konstaterade Erik Owusu-Ansah, projektledare för det förebyggande arbete
som nu inletts av Länsstyrelsen i
Västerbotten vid en träff i Umeå
med spannmålsodlare och företrädare från kommungruppen. Ett möte har även ordnats i Skellefteå.
De stora fåglarna äter inte bara
upp grödan, de trampar ner fälten
och dessutom lämnar de sin avföring
vilket gör att grödan blir oanvändbar.
– Så här kan det inte fortsätta,
menade Erik Owusu-Ansah.
Två områden efter kusten i Västerbotten är speciellt utsatta, Kågedalen och Umeådeltat.
– 2017 betalade länsstyrelsen ut
2,7 miljoner kronor i ersättningar
på skador i jordbrukslandskapet. Ambitionen är att ta fram en
långsiktigt hållbar handlingsplan
tillsammans med lokala samverkansgrupper för att arbeta med
förebyggande åtgärder, sade Erik
Owusu-Ansah.

Hur vill du att
ditt LRF ska se ut?
❖❖ Din röst är viktig! I höstas påbörjade
LRF arbetet med en bred medlemsdialog för att samla in underlag till
formandet av framtidens folkrörelse.
Nu närmar vi oss slutspurten och LRF
behöver veta vad du som medlem tycker. Lämna dina åsikter senast den 29
mars på lrf.se/medlemsdialog.

På gång

❖❖ Mötesplats, tema: Våra lokala
produkter, 20 februari, Luleå.
Mer info: daniel.strandlund@lrf.se.
❖❖ Workshop, tema: Att lyfta fram
sina mervärden. Swedish Lapland och Björn Ylipää. 21 februari,
Luleå. Mer info: daniel.strandlund@lrf.se.
❖❖ Digital utbildning för lokala
ordförande inom LRF, Norrmejerier och Norra Skogsägarna, 21
februari, dagtid eller kväll.
❖❖ Kommungruppsutbildningar,
26–27 februari, Vindeln, 28 februari–
1 mars, Luleå.

Ulf Johansson var nöjd med
träffen.
– Nu måste vi gå vidare på något
vis för antalet fåglar måste ner. För
oss bönder kostar fåglarnas betande stora pengar. Vi får jobba med
motioner till LRFs stämmor för att
trycka på, säger han.
De åtgärder som diskuterades
under träffen handlar bland annat
om att sätta upp gasolkanoner på
fälten, anlita skrämselkonsulenter, använda drönare för att få ett
perspektiv på fälten och använda
stubbåkrar, lämpliga avledningsåkrar, korn- och vetestubbåkrar, nära
fåglarnas övernattningsplatser.

Hallå där …
Karin
Liljebäck,
mjölkproducent,
Svartbyn, Överkalix

FOTO: ANN LINDÉN
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Betesförmedling
i Västerbotten

Gasoldrivna kanoner används för att
skrämma bort fåglarna.

Det är goda erfarenheter från
Norrbotten, berättade Lena Bondestad, länsstyrelsen, där man drivit
två förebyggande projekt, vid Avan
och Alviksgården 2001 och 2014–
2016 utanför Luleå, med sammanlagt drygt 1,2 miljoner kronor i projektmedel, för att minska skadorna.
– Resultatet är ökad förståelse mellan bönder, länsstyrelse och ornitologer. Vi vet nu vilka problemområdena
är och skadornas omfattning. Vi har
tagit fram riktlinjer för skadeförebyggande åtgärder och en regional
förvaltningsplan, förklarade hon.

Peter Kärr

Du var en av ett par hundra deltagare vid Växadagarna Mjölk och
Kött i Umeå 29–30 januari. Var det
första gången?
– Nej, men det var flera år sedan
senast. Det tar tid för oss att köra
ner till Umeå från Överkalix.
Vad fick dig att åka dit?
– Jag tyckte programmet såg intressant ut.
Något annat du uppskattade?
– Utställningarna med företag och
organisationer var bra, man kan
få en del bra tips och idéer för
förbättringar på gården. Men det
är också roligt att träffa kolleger
och utbyta erfarenheter, hemma
träffar man bara någon när posten kommer.
Hur är läget på foderfronten?
– Vi tror att vi har foder så att vi
klarar oss till förstaskörden, som
vi brukar ta in mellan den 10 och
den 15 juni. Vi har lätta jordar.
Peter Kärr
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På gång
❖❖ Medlemskväll för företagarmedlemmar på Ikea i Umeå,
5 mars, 17.00–19.00.
❖❖ LRF Norrbottens stämma,
14 mars, Haparanda. All info på
lrf.se/nbstamma19.
❖❖ LRF Västerbottens stämma,
19 mars, Lycksele. All info på lrf.se/
vbstamma19.
❖❖ Framtidens matupplevelser
och restaurangkoncept, seminarium, 25 mars, Luleå. Mer info
på hemsidan.

❖❖ Förra året inträffade flera tragedier
i Norrbotten och Västerbotten då
ladugårdstak rasade in på grund av
snötyngden. LRF Västerbotten och LRF
Norrbotten uppmanar alla djurägare
att se över sina tak. Om du inte får tag
på professionella snöröjare, skotta själv
men tänk på säkerheten, använd säkerhetslina. Skottar du taket ska man skotta lika mycket på båda sidor, annars blir
det snedbelastning. Lämna även cirka
10 centimeter så att inte takbeklädnaden skadas. Om fastighetsägaren inte
vidtagit åtgärder och skottat riskerar
man att bli utan, eller få kraftigt nedsatt,
ersättning via sin försäkring.
Om olyckan skulle vara framme
kan du få hjälp av LRF Konsults
försäkringsrådgivare. Första rådgivningstillfället är kostnadsfritt för LRFs
medlemmar.

Bland åhörarna fanns egna före
tagare, gårdsägare som står inför
ägarskiften och nyföretagare inom
lantbruk. En av dem var filmaren
Lotta Lennartsdotter, som nyligen
har köpt en gård på Luleälvens
södra sida strax utanför Harads.
Tillsammans med sambon Johan
Jansson drömmer hon om äppelod
ling och kafé och försöker hitta
formen som gårdsägare med allt
vad det innebär av traktorer, getter,
snöröjning och slåtter vid sidan av
sitt kreativa filmarbete.
– Jag tycker att den här dagen var
bra. Det är roligt att vara i ett sam
manhang där det finns mycket vilja,
det ger energi. Det är också bra att
få inspiration att strukturera upp
sitt tänkande lite mer, säger Lotta
Lennartsdotter.

Anna Bergström

Skellefteå prisas
för sin upphandling
❖❖ Skellefteå kommun har av LRF Västerbotten fått utmärkelsen ”Innovativ
svensk matupphandling”. Diplomet
överlämnades av LRF Västerbottens
ordförande Lotta Folkesson vid kommunens träff med lokala matproducenter i februari.
I kommunen finns en bred politisk
vilja att öka andelen närproducerad och
svensk mat. 2017 låg andelen svenska
livsmedel i kronor på skolorna på 60
procent (närproducerat 22,8 procent)
och 2018 hade den ökat till 65 procent
(närproducerat 25,3 procent).

Förra året rasade en fjärdedel av taket
på en ladugård med 250 kor i Boden
på grund av snötyngden. Den intakta
delen skottades med helikopter.

I norra Sverige är det Birgitta Falk
som är försäkringsrådgivare: 0934558 22, 070-667 74 59.
Mer info på våra hemsidor.

Hallå där …
Du utsågs till Årets influencer vid
Företagsgalan i Vilhelmina med
motiveringen att du visat stort engagemang för glesbygden, inlandet
och Vilhelmina i synnerhet.
– Jättekul att det jag skriver på
Facebook, Instagram och i Land
Skogsbruk uppmärksammas!
Får du någon respons?
– Javisst, många ringer och tycker
att det är bra att jag skriver det
jag skriver och att jag har åsikter.
Vad är det som fått dig att engagera dig i den offentliga debatten?
– Det är viktigt att det kommer
åsikter från Norrlands inland, att
vi gör vår röst hörd. Det är glest
med bloggare från min horisont.
Vad är viktigast utifrån ditt perspektiv för att stimulera företagandet i Norrlands inland?

FOTO: ELNA ODERSTÅL

– Världen går faktiskt att förändra,
hävdar Ulrika Åström, som uppmanar
till att fundera över hur ditt företagande
kan växa med mänsklig mångfald.

FOTO: MARIA LINDSTRÖM

Skotta taken i tid – och tänk på säkerheten

FOTO: ANNA BERGSTRÖM

– Använd mångfald och jämställdhet som en drivkraft
för mänsklig och samhällelig utveckling. Du har allt
att vinna, uppmanar Ulrika
Åström, som var en av föreläsarna när LRF Norrbotten
ordnade en seminariedag om
lönsamma affärer i Harads.
På vår gård, i vår skog och i vår
värld tänker vi gärna på vikten av
biologisk mångfald och balans. Men
mänsklig mångfald? Hur ser det ut
på din arbetsplats, ditt företag eller
din gård? Att hitta ett samspel mel
lan olikheter och arbeta medvetet,
inte bara enligt Ulrika Åström utan
också med stöd av allt mer forsk
ning, är en ren konkurrensfråga.
Fler perspektiv ger bättre arbetskli
mat, nya affärsområden, lägre sjuk
tal och nya lösningar, för att bara
nämna några exempel på vad vi har
att vinna.
– Fördomsfri är omöjligt att vara.
Men vi kan vara mer fördoms
medvetna, menar Ulrika Åström.
Hon liknar varje människa vid
ett isberg, där toppen är det synli
ga första intrycket medan det som
utgör hela människans kapacitet
ligger dolt i både professionella och
personliga egenskaper, som sällan
får ta plats vid rekryteringar.
– Vill jag bara ha kopior av mig
själv kan jag gå oreflekterat på mag
känslan, anställa dem som jag känner
att jag klickar med och är som jag.
Men vilka är din branschs isberg?
Ulrika Åströms föreläsning var
en del i LRFs seminarium i Harads
i mitten av febrauri, med fokus på
lönsamma affärer och ägarskiften.
Affärsmannaskap och lönsamhet,
köp av företag och finansiering
samt hållbart entreprenörskap var
andra ämnen.

www.lrf.se/vasterbotten
0771-573 573 · vasterbotten@lrf.se

Ida Oderstål,
Siksjönäs, ordförande, Vilhelmina LRF

– Det får inte bli färre företagare,
bonde efter bonde försvinner och
därmed också värdefulla kunskaper och erfarenheter. Dessutom
blir det besvärligt om underlaget
för veterinär, transporter och service försvinner.
Peter Kärr

Fler tänker bättre än en
Krönikör

Victor Lundbäck
Styrelseledamot
LRF Norrbotten

IBLAND KÄNNER JAG mig
högst oengagerad. Jag känner mig
lat och vill mest göra ingenting.
Jag tänker att hur orkar någon
engagera sig.
Och så plötsligt händer det
något som får det att bränna till.
Någonting som väcker mitt intres
se och som får mig helt exalterad
eller engagerad. Det kan vara olika
saker men oftast är det något som
påverkar mig direkt – mig, min
familj eller vårt företag. Då blir jag
oerhört engagerad och vill strida
för min eller vår sak.
Av någon anledning har jag fått
förmånen att engagera mig, förut
om på hemmaplan, i några olika

föreningar här i norr. Jag tycker
oftast att det är jättekul, intressant
och lärorikt. Ibland är det som
en belastning, något jobbigt som
jag måste genomlida i stället för
att ”göra något vettigt”. Lyssna på
frågor som andra är engagerade i.

”Jag tänker att hur orkar
någon engagera sig?”
MEN DET ÄR då det händer
något. Man inser att vi som enga
gerar oss gör det för olika saker,
med olika lösningar, men inte
sällan med samma mål. Genom
att vi olika människor, med olika
bakgrunder och olika idéer, träffas
och diskuterar så kommer vi
(förhoppningsvis) längre än vad vi
hade gjort var för sig.
Det gör mig engagerad och tag
gad på att engagera mig mer.

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Mångfald och
jämställdhet
är lönsamt

www.lrf.se/norrbotten ·
0920-23 77 37 · norrbotten@lrf.se
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Ett fint minne
från en jobbig
sommar
Krönikör

Pär Antonsson
Vice ordförande
LRF Västerbotten

VI MINNS ALLA torkan förra
sommaren och även om den
här i norr inte slog till så hårt
var det väldigt torrt efter första
skörden – som dessutom blev
liten.
Som många andra jagade jag
mer gräs att skörda. Inte visste
jag då att denna jobbiga sommar trots allt skulle ge mig ett
trevligt minne.
Vi hörde efter med en bekant
några byar bort om vi fick ta
hand om hennes gräs och det
blev ja på det. Åker dit och möts
av en sådan tacksamhet över att
någon vill skörda hennes gräs!
Blir inbjuden på fika, vi sitter
och pratar i över en timme och
hon berättar hur det var tidigare när hennes gubbe levde. De
hade haft några får, han hade
skött om åkrarna varje år och
även kanterna hade hållits efter.
Men sedan han gått bort för
några år sedan hade ingen skördat utan en granne hade putsat
åkrarna då ingen behövt gräset.

www.lrf.se/norrbotten ·
0920-23 77 37 · norrbotten@lrf.se

www.lrf.se/vasterbotten
0771-573 573 · vasterbotten@lrf.se

”Det är möjligt att förändra”

Plats 238 på Svenskt Näringslivs lista 2009 hade Rättvik
när det gällde företagsklimat
– och företagens protesttåg
till kommunhuset blev starten för reformarbetet. Nu
har man plats nio.
Företrädare från LRFs kommungrupper i Västerbotten och Norrbotten fick lyssna på Markus Svensson, hållbarhetschef, och Martin
Clarstedt, miljö- och byggchef,
Rättviks kommun, männen bakom
”Rättviksmodellen” vid kommungruppskonferenser i Vindeln respektive Luleå.
– Vårt sätt att arbeta handlar om
dialog med företagen. Vi berättar
vad vi gör och
varför när det
Martin
gäller tillstånd
Clarstedt
och tillsynsärenden.
Myndighetsutövningen är
målstyrd

i stället för detaljstyrd, förklarade
Markus Svensson.
Det fanns ett brett stöd bland
Rättviks kommuns politiker och
tjänstemän för förändring. Man
slopade förskottsbetalning för tillsyn, ersatte det med betalning efter
utfört arbete. Livsmedelsverket
uppmanade i en revisionsrapport
Rättvik: ”Sluta upp med det.”
Då vände man sig till kommunens branschorganisationer, Visita,
Svensk Handel, LRF och Svenskt
Näringsliv, och fick stöd. Dåvarande
landsbygdsministern Eskil Erlandsson besökte kommunen och lovordade arbetsmodellen. Det ledde till
att Livsmedelsverkets instruktion
ändrades från att ”värna konsumentens intresse” till att ”även värna välmående livsmedelsföretag”.
Och Statskontoret rekommenderade efterhandsbetalning.
Effekten: från plats 238 till 9 på
tio år på Svenskt Näringslivs lista.
De förtroendevalda i LRFs kommungrupper var nöjda med föredraget.
– Jättebra att höra att det
finns de som jobbar med att förändra myndigheternas attityder,
menade Inger Edlund, Umeå.

Peter Kärr

Markus
Svensson

Viktigt: Dikesrensning

Hallå där …

❖❖ På många håll var det länge sedan
dikena blev rensade. Ni kanske är
många som måste komma överens
och vad säger då lagen? Blir det krångel med myndigheterna och måste man
ansöka om tillstånd? Välkommen till en
studiecirkel för att räta ut frågetecknen! Prata gärna ihop dig med grannarna. Anmälan till:
Västerbotten: Arne Lindström, 070225 64 79, 969lindstrm@telia.com.
Norrbotten: Dick Olovsson, 070355 54 90, dick@di-nifarmen.se.

”Hon hade ju velat
vara hemma och
bjuda på fika! ”
SÅ ATT JAG nu ville ha gräset
var en stor glädje. Givetvis var
det inte helt utan förbehåll. Jag
fick gräset om jag lovade att
slå kanterna och att jag även
fortsättningsvis sköter marken.
Helt okej uppgörelse, tycker jag.
Jag slår och skördar gräset,
åker tillbaka senare och fixar
kanterna. Några dagar efter det
ringer hon upp och tackar för
ett väl utfört arbete men beklagar sig också över att jag inte
hörde av mig innan. Hon hade
ju velat vara hemma och bjuda
på fika! I juletid ringer hon
igen, önskar god jul och tackar
ännu en gång för att jag tog
hand om gräset.
Det blev ett fint minne och
jag kommer med glädje att åka
dit i sommar igen för att skörda.
Att få känna sig uppskattad för
sitt arbete gör ändå så mycket.
Ska bara komma ihåg att ringa
innan så att vi inte missar fika
och en pratstund.

– Spontant känner man att det
är möjligt att förändra, säger Ida
Oderstål, Vilhelmina.
Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande, instämmer.
– Men man får förstå att det tar tid
att genomföra en sådan förändring
när det är på myndighetsnivå. Det är
inte så lätt att ändra gamla rutiner.
Även företrädare för respektive
länsstyrelse fanns på plats.
Besöket av Rättviks kommun är en
del i LRFs riksomfattande påverkansarbete om god myndighetsutövning,
som ska bidra till att målen i den
nationella livsmedelsstrategin om
ökad livsmedelsproduktion ska nås.
Här har LRFs kommungrupper en
viktig uppgift i att nå ut
med budskapet om
att myndigheter bör
hjälpa – inte stjälpa
– för att få företag
att växa.

Sara och Ola Hortlund.
FOTO: JOHAN OLSSON

Sara Hortlund,
lantbrukare, Lillbäcken

Ert lantbruk, Lillbäcken, har
utsetts till Årets gröna företag av
LRF Norrbotten och Swedbank och
belönas med 10 000 kronor. Hur
känns det?
– Jättekul att bli uppmärksammad,
det sporrar oss att fortsätta att
utveckla företaget.
Lantbruket drivs nu i tredje generationen på Saras sida. Ni övertog det
2011. Då var det köttproduktion.
– Men vi ville göra något annat. Så
vi ställde om till mjölkproduktion
och började med 48 kor.Nu är vi
uppe i 90 och siktar på 110 årskor.
Vi har uppfödning av kvigor och
tjurkalvar och säljer kött till privatkunder och Ica i Roknäs och Lillpite.

En av orsakerna till att ni får priset
är er diversifiering och nyfikenhet
på att prova på nytt.
– Ja, till exempel utökade vi 2013
med suggor och slaktsvin. Nu
har vi 115 suggor och säljer 2 500
slaktsvin om året.
Ni har nyligen byggt en stationär
foderblandare och fler projekt
väntar?
– Vi har snart ett nytt kalvstall
klart och sedan ska vi byta en del
inredning hos grisarna. Vi är också engagerade i ett biogasprojekt.
Vad är nyckeln till framgången?
– Att ha många verksamheter på
gården gör att vi blir mindre sårbara, det kommer alltid in pengar.
Vi använder oss av sunt bondförnuft. Jag och min man är ett bra
team och kompletterar varandra.

På gång
❖❖ LRF Västerbottens stämma,
19 mars, Lycksele. Alla handlingar
finns på hemsidan.
❖❖ Mötesplats Piteå: Om innovation, 20 mars.
❖❖ Workshop: Jag vill nå ut till
fler med min verksamhet! Piteå,
21 mars
❖❖ Framtidens matupplevelser och restaurangkoncept, 25
mars i Luleå. Seminariedag för
restaurangbranschen. Anmälan
omgående.
❖❖ Sökes: Bönder som vill delta i
Bonde i butik i Norrbotten
❖❖ Markägarmöten om äganderätt, april och maj i Åsele, Lycksele,
Sorsele, Kalix och Boden med LRFs
äganderättsexperter.
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Sälj medan
det finns
något att sälja

lrf.se/norrbotten
0920-23 77 37 norrbotten@lrf.se

lrf.se/vasterbotten
0771-573 573 vasterbotten@lrf.se

Fick fortsatt
förtroende

Hallå där …

Båda ordförandena Lotta
Folkesson, LRF Västerbotten och Jenny Karlsson, LRF
Norrbotten fick förnyat
förtroende vid respektive
regionstämmor.

Beatrice
Ramnerö

Ordförande
LRF Ungdomen
Norrbotten

”Marken så billig där, det är väl
bara att köpa!”. De orden tror
jag de flesta unga lantbrukare i
norra Sverige har hört.
Ja, marken är billigare än i södra Sverige. Men finns det någon
mark att köpa – nej, det gör det
sällan.
Faktum är att det är en av de
stora utmaningarna för oss
unga lantbrukare i norr, att
det inte finns mark att köpa.

Även om många lantbruk lägger ner och många lantbrukare
går i pension, så säljs väldigt lite
mark.
I många fall arrenderas marken tyvärr inte heller ut, utan
trädas.
Så nu vänder jag mig till dig

som redan har eller är på väg
att avveckla, men ännu inte valt
att sälja.
Den ovilja att sälja mark, utan
i stället låta den vara trädad, är
lite som ett slag i magen för oss
unga lantbrukare som inte vill
annat än att utveckla våra företag men inte kan få tag på mark
att köpa.
Det är fullt förståeligt att det
inte är ett enkelt steg att sälja
den mark som din släkt brukat
i generationer. Men är det då
bättre att låta den täckas med
ogräs och slå av den för att få
stöd, bara för att ha kvar den i
familjen i stället för att sälja den
till unga satsande bönder som
är med och utvecklar lantbruket
för framtiden?

Är det en fråga om ekonomi,
att du tvekar att sälja? Lyssna då
till mitt råd:
Sälj medan det fortfarande
finns något att sälja. Det är
både bra för din plånbok och
bra för oss unga som vill förvärva ett lantbruksföretag.

Låt inte byggnader och mark
förfalla. Det är svårare att både
sälja och köpa en gård som inte
längre finns, börja i stället planera försäljningen i god tid så
att verksamheten aldrig behöver upphöra för att sen startas
igen.
Vi är många unga som tror
på ett livskraftigt lantbruk i
norra Sverige. Frågan är om
ni tror på oss?

Familjen Baars med mamma Anne, pappa John, dottern Lisa, 3 år, och sonen
Leffe 1,5 år, i den nybyggda ekonomibyggnaden.
FOTO: PETER KÄRR

John Baars

mjölkbonde i Flarken

Du och din fru Anne har varit
mjölkbönder i Flarken sedan 2016.
Nu fick ni LRF Västerbottens ungdomsstipendium 2019, då ni satsar
och är en inspirationskälla.
– Det känns hedrande och var
väldigt oväntat!
Varför flyttade ni till Flarken?
– När vi kom till gården kände vi
direkt att det var helt rätt för oss
och våra ambitioner att driva en
mjölkgård. Här fanns två mjölkrobotar och åkrarna låg nära
gården, bra arrondering.
Vad gjorde ni innan ni kom till dit?
– Vi bodde i Uppsala, jag jobbade

på en ekogård. Vi ville känna oss
för hur det var att bo och leva i
Sverige, i ett annat klimat än i Nederländerna.
Hur ser ni på framtiden för jordbruket i norra Sverige?
– Positivt, vi har ett bra mejeri i
Norrmejerier, energirikt foder
som växer snabbt i det norrländska sommarljuset., Här finns alla
förutsättningar för att driva ett
effektivt jordbruk.
Vad sker närmast?
– Vi ska utöka antalet kor, vi har
installerat en tredje mjölkrobot.
Peter Kärr

En längre artikel om Baars finns
på www.lrf.se/vasterbotten

På gång
❖❖ Markägarmöten. Den 23 april, Sorsele. Äganderätt och markintrång,
LRFs principmål, avverkningsproblematiken i fjällnära skog samt skoter- och
terrängkörning.
❖❖ Liknade möten ordnas den 6 maj i Boden och den 7 maj i Kalix.

Kulturstipendium till
Tio toppar Tavelsjö.

Vilhelminabygden,
årets lokalavdelning.

Silvernålar till
Västerbotten.

Som nya i styrelsen
kom i Norrbotten
Beatrice Ramnerö,
Lillkorsträsk och
Josefin Lundberg,
Svensbyn, in. I VäsLotta
terbotten valdes
Folkesson
Simon Holmlund,
Vindeln och Andreas
Bergmark, Skellefteå
in som nya i styrelsen.
Norrbottens regionstämma hölls
Jenny
den 14 mars i Hapar- Karlsson
anda. Två motioner
skickades vidare till riksförbundsstämman. Den ena handlar om
vägstandard och underhåll.
– Om politikerna menar allvar
måste förutsättningarna för att ta
fram mat och skogsråvara finnas.
Farbara vägar är grundläggande,
konstaterar Jenny Karlsson.
Den andra motionen rör att
LRF ska verka för att en statlig
lånegaranti införs för att underlätta för ägarskiften. Stämman i
Norrbotten besöktes av Emma
Berglund, LRF Skogsägarna,
I Västerbotten hölls stämman
den 19 mars i Lycksele. Inga motioner sändes vidare. Här fick man
besök av Martin Moraeus, som
berättade om sin syn på äganderätten.

Aktivitetspris till Piteå.

Eva Carlsson
Läs mer om stämmorna
på våra hemsidor

Gröna hjärtat.

Stipendier, silvernålar och utmärkelser
Årets kulturstipendium i Väs-

terbotten gick till Tio Toppar
Tavelsjö, en guide som hjälper
besökare att hitta upp på tio
berg. Eva Wiklund, medlem
i projektgruppen, tog emot
priset.

Årets lokalavdelning i Väs-

terbotten tilldelades Vilhelminabygden som skapat nya
mötesplatser för medlemmar.
Avdelningens ordförande Ida
Oderstål tog emot priset.

LRFs hedersutmärkelse Silvernålen gick i Västerbotten

till Mikael Olofsson, Södra
Renbergsvattnet, Burträsk,
Urban Persson, Gulltjärn, Robertsfors och Sybil Sundling,
Yttre Långviken, Tavelsjö.
Silvernålar i Norrbotten fick

Marianne J Holmfrid, Råneå
och Bo Andersson, Roknäs.
LRF Norrbottens aktivitetspris fick LRFs kommungrupp i

Piteå som bl a stoppat byggande på åkermark i Hortlax.
Fr v: Herbert Nyman, Bo
Andersson, Josefin Lundberg,
Erik Isaksson och Nina Olovsson.
Gröna hjärtat gick till Ängesbäckens lantbruk, där en av
delägarna, Göran Olofsson,
tog emot utmärkelsen. Lantbruket visade prov på stor
handlingskraft i samband med
en ladugårdsbrand i närheten.

Marianne
J Holmfrid

Bo
Andersson
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Vi ska vara
rädda om
kooperationen

Hallå där …
Ida Nyberg

äganderättsexpert

Micael
Forslund

Ledamot
regionstyrelsen
LRF Västerbotten

Jag är delägare i Sveriges nordligaste mejeriförening, Norrmejerier. När listor görs över företag med störst omsättning med
säte i Umeå brukar Norrmejerier ligga bland de tre i toppen.
Företaget omsätter cirka 2
miljarder kronor per år, och
2018 betalades 57 miljoner kronor mer ut till ägarna jämfört
med föregående år.
Det är jag tillsammans med
cirka 370 andra aktiva medlemmar, det vill säga mjölkbönder
i Västerbotten, Norrbotten, och
delar av Jämtland och Västernorrland som får tillbaka vinsten i form av högre mjölkpris.

”Köpare vill hellre
stötta bönder
på landsbygden än
en enskild ägare”
Kooperativt ägande som före-

tagsform är långt ifrån förlegat.
Enligt Svensk Kooperation
passar denna bra in på många
ungas synsätt på företagande.
Unga företagare prioriterar ofta
värden som engagemang, delaktighet och vikten av långsiktig
hållbar lönsamhet. Den kooperativa företagsformen erbjuder
bland annat allt detta.
Att ha inflytande över sitt
företags utveckling och kunna
ta del av vinsten är faktorer som
gör att jag gärna propagerar för
kooperativa företag. Det faktum
att vi mjölkbönder äger mejeriföreningen underlättar också
vid förhandlingar, exempelvis
med kommuner. Köpare vill
hellre stötta bönder på landsbygden, av många olika skäl, än
en enskild ägare.

Vi ska vara rädda om vår meje-

riförening. Icke att förglömma
har vi ju även kooperativa Lantmännen och Norra Skogsägarna. Att hålla fast vid kooperativa
ägarformen är något vi lantbrukare tjänar på i längden.
Nu ser jag fram emot vårbruket och ett – förhoppningsvis
– gott skördeår så att våra gröna
näringar får möjlighet till återhämtning och utveckling.

I anslutning till seminariet fanns ett utställartorg med lokala produkter, bland
annat Pesula Lantbruks rybsolja.
FOTO: ANNA BERGSTRÖM

Maten i centrum
på seminariedag
LRF Norrbotten bjöd nyligen
in till en välbesökt heldag
med fokus på framtidens
restaurangkoncept och
matupplevelser. I publiken
fanns restaurangägare,
matproducenter, turistföretag, kockar, organisationer
och andra intresserade.
– Vi i LRF har insett att vi oftare
måste möta restauranger, grossister
och konceptutvecklare på den här
typen av mötesplatser för att bättre
förstå vad som efterfrågas av konsumenterna och kunderna, säger
Håkan Stenmark, LRF Norrbotten,
som ansvarade för seminariedagen.
I anslutning till seminariet fanns
ett utställartorg med ost-, fisk-,
lamm-, potatis, vilt- och charkproducenter från länet för försäljning,
visning och kontakter. Stora aktörer som Max Burgers och grossisten Martin & Servera berättade om
sitt engagemang och sina behov
samt om ansvaret att gå i bräschen
och skapa möjligheter för mer
svenskt och hållbart – från lantbrukarens jord till gästens bord.
På plats fanns också kocken Johan
Eriksson från Blåsmark utanför Piteå. Han gjorde kometkarriär som
kock på stjärnkrogar ute i världen,
flyttade hem och öppnade Kiosken
pizza och vin i Norrbotten.
– Smak är nummer ett och det
går ofta hand i hand med bra producerade grejer, som svensk mozzarella till exempel, konstaterar
han.

Trendspanaren Eric Persson, Crossover Creative, var en av föreläsarna.

Trendspanaren Eric Persson,
Crossover Creative, gav rådet att
visa, kommunicera och förstärka
produkt och koncept med förpackningen.
Frida Ronge, gastronomisk
ledare och författare, vurmar för
svenska råvaror och grödor i sina
japanska rätter. Malin Sand, Folkhälsocentrum, Region Norrbotten,
påpekade att norrbottningarna behöver äta mer grönt.
Under dagen varvades inspiration
och fakta med tid till nätverkande,
det uppskattades bland annat av
Pesula Lantbruk från Tornedalen.
– Det är alltid givande med
nätverkande, att få visa sina varor
och möta andra. Det var också roligt att höra hur stora företag som
Max tänker, säger Per Pesula, som
bedriver mjölkproduktion och gör
ekologisk rybsolja och senap på
gården.
Seminariet ordnades inom ramen för LRF Norrbottens projekt
Mer Nära Mat som finansieras av
EUs landsbygdsprogram, Region
Norrbotten, Sparbanken Nord och
LRF.

Anna Bergström

Du har hållit fem
markägarmöten i
både Västerbotten
och Norrbotten under april och maj,
med mycket god uppslutning.
– Ja, det är tydligt att många
markägare känner oro efter olika
myndigheters agerande där markägare hindrats från att bruka marken och dessutom försöker runda
markägarens rätt till ersättning.
Vad kunde du berätta?
– LRF driver ett antal principmål
som blivit mycket uppmärksammade. Det senaste i raden är om
fjällnära skog där det är frågan
om ersättning som diskuteras.
Skogsstyrelsen hävdar att det inte
pågått aktivt skogsbruk där och
vill därför inte betala det som är
brukligt då markägaren får nej till
avverkning. Det är flera mål som
pågår vad gäller fjällnära skog,
varav ett nu hamnat i näst högsta
instans.
– LRF har även drivit målet om
bombmurklan i Värmland, där vi
gick segrande ur striden. Vi väntar
fortfarande på ett avgörande i det
så kallade Lavskrikemålet i Hälsingland.
Vilka råd kan du ge till oroliga
markägare?
– Knyt inte näven i byxfickan och
var passiv utan använd vår organisation för att få stöd. Att få input
från verkligheten är grunden för
LRFs näringspolitiska arbete.
Eva Carlsson

Gunnar tar adjö
❖ Gunnar Forsgren,
företagsutvecklare vid
LRF Västerbotten, har
efter elva år hos oss
gått i pension. Han
har under dessa år
hunnit arbeta med
de flesta grenar inom
lantbruk, som energi, matproduktion,
livsmedelsförädling, mjölk och ägarskiften. Vi tackar Gunnar för hans
goda insatser och den medlemsnytta
han skapat.

På gång
❖ Lönsamma affärer, finansiering, ägarskiften och förädling 14
maj i Björsbyn, Luleå. Anmälan
omgående.
❖ Workshop: Hållbarhet 22 maj i
Boden. Konsumenten vill ha hållbar mat. Så vad kan du göra – och
hur kan du sälja på det?
Mer info på www.lrf.se/norrbotten.
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En utnyttjar
och en betalar
– det går inte

Slakteriet räddat
❖ Slaktverksamheten i Burträsk återuppstår tack vare att Ackra Invest,
lokala bönder och privatpersoner,
bildar ett nytt bolag, Burträsk slakteri.
Sedan Burträskbygdens kött gick i
konkurs har en arbetsgrupp jobbat
för en lösning och nu kan bygdens
djurbönder erbjudas återtagsslakt,
styckning och paketering av kött.
– Det är uteslutande återtagsslakt
där varje kund själv sköter sin egen
försäljning. Den tidigare driften
baserades på volymslakt, säger
Andreas Bergmark, ordförande i
arbetsgruppen och ledamot i LRF
Västerbottens styrelse.

Jenny
Karlsson

ordförande
LRF Norrbotten

En härlig tid pågår nu när vår-

bruket är i gång. Att anlägga
åkermark, vall eller bete är en
grannlaga uppgift med planering och många arbetstimmar
bakom traktorratten.
Det är också diesel- och maskinkostnader innan skörden
av det gröna gräset blir vinterns
djurfoder, halmen blir till strö
eller andra grödor mat på våra
bord.
Det är därför så viktigt att
grödans växande får ske så optimalt som möjligt, för det är
ändå så många okända faktorer
som påverkar resultatet. Därför
är det av största vikt att det som
går att åtgärda, där någon är ansvarig, faktiskt åtgärdas.
Betesskador och trampskador
är oförutsett smolk på odlingsmarken och när det är viltet
som orsakar skadorna så kan
vi i bästa fall reglera det med
skrämsel och jakt.
Men vid tamdjursskador är
ägaren ansvarig för de skador
deras djur orsakar – oavsett om
det är får, hund, häst eller kor.
Eller ren.
Det är tyvärr på en del håll i

Norrbotten mycket svårt att få
ersättning från samebyn för renarnas skador. Det kan uppehålla sig ett 50-tal renar under
lång tid på ömtålig mark och
skadebilden är lätt att förstå
och se men det är desto svårare
att få skälig ersättning. Detta
oavsett om det rör sig om bortfallet av grödan, eller de ökade
kostnaderna när marken måste
plöjas upp och sås om året efter.
Det går aldrig att få en vettig
samsyn och ett bra samverkande under sådana förutsättningar.
Lyckligtvis fungerar koncessionsrenskötseln mycket bra
i många bygder där jordbruk,
skogsbruk och rennäring har en
god dialog och förståelse och
respekt för varandra. Därför går
det ju att lära av dessa områden.
Detta är ett stort problem för
många bönder – och måste få en
lösning.
Det är två näringar som
krockar men på bara den enas
bekostnad.
Så får det inte vara.

På gång
LRF Ungdomen Norrbotten
bjuder in till After Vårbruk den
7 juni, Skatauddens lantgård,
Lillkorsträsk.
● Bonde i butik: 4 juni, kl 10–13,
Ica Maxi Luleå, 5 juni, kl 13–16
Ica Maxi Haparanda.
● Workshop om storytelling med
Björn Ylipää, 12 juni, Kukkolaforsen, Haparanda.
● Paketering av varor och
tjänster, 13 juni, Kukkolaforsen,
Haparanda.
● Kom och besök LRFs och LRF
Konsults monter 2036 på Skogsnolia 13–15 juni!
Mer info på våra hemsidor.

●

Linda Rönnlund och kamelen Novus, ett av många exotiska djur som finns
FOTO: PETER KÄRR
på Mickelbo gård.

Exotiska djur har
gjort Mickelbo gård
till turistattraktion
Snart inleds en ny säsong
för turistnäringen i norra
Sverige där många LRFmedlemmar är aktiva.
På Mickelbo gård, i byn
Mickelsträsk fyra mil från
Umeå, arbetas det för fullt
inför säsongsöppningen
i mitten av juni.
Ännu råder lugnet i de väl tilltagna
hagarna där flera av de exotiska
djuren vilar eller mumsar på gott
hö i solgasset. Mickelbo gård har
blivit en besöksmagnet.
– I år är det sjunde säsongen vi
kör. När vi startade hade vi åtta
olika djurarter, i dag har vi 30
och en mängd olika raser. Mellan
15 000 och 20 000 besökare brukar
det bli per säsong, berättar Linda
Rönnlund som driver gården med
familjen sedan 2012.
I påskhelgen hade Mickelbo
gård öppet och besökarna strömmade till.
– Omkring 3 000 besökare kom.
Superroligt. Mycket, mycket fler
än vad vi räknat med, säger hon.
Problemet för Mickelbo gård är
att kollektivtrafiken inte finns för
att ta sig ut till anläggningen. Så
inför nästa år planerar de att bygga
ut parkeringen.
Radien varifrån besökarna kom-

mer växer år från år.
– Vi har besökare ända från Lu-

leå och Sundsvall och även från
Finland, säger Linda Rönnlund.
Affärsidéer för att utveckla gården finns.
– Vi ska prova att så småningom
ta in en affärscoach för att ha någon att bolla idéer med. Vi har inte
tiden själva. All tid går åt till anläggningen, berättar Linda Rönnlund när vi går runt bland anläggningen där alpackorna, lamadjuren
och kamelerna än så länge mest
förstrött kastar en blick på dem
som jobbar runt omkring.
– Djuren är väldigt sociala och
gillar när det kommer folk, inte
minst att bli matade, säger hon.
– Men vi vill ha kvar den familjära, personliga känslan, det där är
en balansgång hur snabbt man ska
växa och hur mycket.
Mickelbo gård är godkänd som

Grön Arena-gård, ett koncept inom
Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och
hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för
att nå personlig utveckling och en
förbättrad livskvalitet. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med
djur, natur och trädgård.
– Det ska vi utveckla lite mer,
säger Linda Rönnlund och går tillbaka till arbetet för att allt ska vara
fixt och färdigt när Mickelbo gård
öppnar för säsongen.

Peter Kärr

I ny fåra
Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk,
ordförande för LRF Ungdomen
Norrbotten, är projektsamordnare för Gröna näringar, som drivs
från Grans och arbetar för att
skapa ett grönt kompetenscenter.

Hallå där …
Theresa
Hägglund
Boden

Du är upphandlingschef på kommunen,
som nyligt fick ta
emot utmärkelsen ”Innovativ
upphandling” av LRF Norrbotten.
– Ja, det känns fantastiskt! Vi är
mycket stolta över vårt arbete inom livsmedelsområdet och glada
att det uppmärksammas av LRF.
Kommunen får diplomet för att
ni ökat andelen svensk mat i upphandlingen till 68 procent, där 38
procent är närproducerat (2018).
Har ni något nytt mål framåt?
– Vi kommer framåt att inkludera
fler verksamheter i avtalen med de
lokala leverantörerna, exempelvis
viltkött. Vi ser också över möjligheten att i så stor utsträckning som
möjligt arbeta säsongsbaserat så
att vi när tillfälle finns kan köpa
lokalproducerade grönsaker.
Eva Carlsson

Läs mer på vår hemsida.
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Vi borde
vara stolta
lite oftare
Linda
Långström

Ordförande
LRF Ungdomen
Västerbotten
Aldrig hade väl jag trott att jag

skulle jobba med ett av Sveriges
viktigaste jobb – som bonde.
När jag var liten kunde jag
inte alls tro eller ens föreställa
mig att detta var mitt yrke. Jag
var en blyg tjej som inte hade
någon som helst aning om vad
jag skulle göra när jag blev stor.
Det enda jag visste var att jag
var mycket bättre på att jobba
med kroppen än med knoppen.
Hästtjej som jag var, så älskade jag att rida ut i skog och
mark, från by till by. Känna mig
fri från allt. Min mor och far
visste sällan var jag och min
syster ridit omkring. Vi kom
bara hem när vi var nöjda efter
en tur, lyckliga och fyllda med
endorfiner och adrenalin.
Djuren har alltid legat mig

varmt om hjärtat. Naturen, öppna landskap och maten hemma
hos mor och far, som man visste
var den kommit ifrån. Jag har
också tagit för givet att köttet
jag äter är av bra kvalitet – från
Sverige och inte antibiotikabehandlat.

”Jag har också tagit
för givet att köttet
jag äter är av bra
kvalitet – från Sverige.”
Det jag fått med mig som liten vill jag nu att mina barn ska
få uppleva. Med mycket natur,
öppna landskap och med bra
mat på vårt bord. Det är viktigt
för mig. Jag vill att deras förutsättningar för livet, att deras
start ska vara bra, fylld av möjligheter.
Alla tycker vi att saker är olika

viktiga, men mitt jobb är viktigt.
Det vet jag till hundra procent.
Sverige skulle inte fungera om
inte jag och mina kolleger gjorde det vi gör. Jag är stolt över
det hårda jobb vi gör. Vi skapar
saker, och många fler får jobb
tack vare oss. Vi förvaltar skog
och mark, ser till att folk har bra
mat på borden, och gör insatser
för miljön.
Vi borde vara stolta lite oftare.

lrf.se/norrbotten l lrf.se/vasterbotten
010-18 44 000 l norrbotten@lrf.se l vasterbotten@lrf.se

De gröna näringarna bra
för regionens utveckling
De gröna näringarna är en
central aktör för omställningen till ett fossilfritt
samhälle, Norrbottens utveckling och produktion av
livsmedel.

stod vad de gröna näringarna kan
bidra med.
– Jord- och skogsbruket sitter på
nyckeln, skogen och gräset är utmärkta kolsänkor. I skogen finns resurserna för att utveckla biogasprojekt och biokemi, men det måste till
forskningsresurser och finansiering
för att kunna bygga anläggningar.
Man måste jobba med marknad
och efterfrågan, det är inget som
enskilda lantbrukare kan ta på sig.
Vi behöver en bred verktygslåda,
konstaterar Jenny Karlsson.

– Jord- och skogsbruket sitter på
resurserna i form av skog och gräsmarker, konstaterar Jenny Karlsson, ordförande för LRF i Norrbotten, efter framtidsdiskussionen vid
länsstyrelsen med en rad branschföreträdare.
Norrbottens landshövding Björn
O Nilsson hade bjudit in till ett
möte för att diskutera regionens
framtida utveckling och satsningen
på innovationer.
Det var stora innovationsaktörer,
finansieringsbolag, Luleå tekniska
universitet, Region Norrbotten med
flera, som hade samlats, samt jordoch skogsbruket, representerat av
Jenny Karlsson.
– Syftet med träffen var nätverksbildande och brainstorming, en
förutsättningslös diskussion, säger
hon som fick möjlighet att redovisa

Jenny Karlsson, ordförande för LRF i
Norrbotten, deltog i mötet med bland
andra Region Norrbotten.

jord- och skogsbrukets roll i regionens utveckling.
Jenny Karlsson menar att många

fick en aha-upplevelse när de för-

Hon berättade också att i
Norrbotten levererar bönderna
livsmedel med mindre bekämpningsmedel, då det kallare klimatet
håller nere skadedjurstrycket.
Lantbruket ser också till att hålla
landskapet öppet och bidrar därmed till förutsättningen att skapa
attraktiva boendemiljöer som
människor vill bo i och som gynnar
länets utveckling.
– Jag är nöjd med det positiva
bemötande som jag fick vid mötet.
Det var oerhört givande, säger Jenny Karlsson.

Peter Kärr

Hallå där …

Elisabeth Sjödin Ögren
Brattens Lantbruk

Du är talesperson för sex lantbrukare i Lycksele och Åsele som
vunnit en upphandling av köttfärs
till Lycksele, Åsele och Dorotea
kommuner och landsting för ytterligare fyra år. Hur känns det?
– Jättebra och en trygghet att vi

vet att vi kan leverera köttfärs de
kommande fyra åren.
Ni var bland de första i Västerbotten som fick möjlighet att sälja
köttfärs direkt till kommuner i ert
område, redan 2015. Hur har ni
lyckats?
– Vi sålde in köttlådor till politiker
och tjänstemän för att visa vad
vi bönder i inlandet kan leverera.
Vi hade också bra hjälp av Eric
Lundström, upphandlingsansvarig i Lycksele, som var drivande i
projektet.
Hur mycket levererar ni?
– Cirka 500 kilo köttfärs per månad.
Vad betyder det att ni vunnit upphandlingen?
– Mycket. Det har lyft våra lantbruk och vårt enträgna arbete för

att få gehör för lokalproducerat
kött efter 30 år. Dessutom får vi
ut ett ekonomiskt mervärde av
våra leveranser.
Hemligheten bakom era framgångar?
– Vi bönder har sett möjligheten
i våra produkter, vi har visat upp
våra jordbruk och vad vi producerar. Det här är en vinn-vinn-situation, för kommuner och landsting,
pengarna stannar i bygden. Vi har
inga mellanhänder som levererar
köttfärsen. Det gör vi själva.
Reaktioner på köttfärsen ni levererar?
– Det vi hör är att man tycker att
vår köttfärs smakar bättre, vi har
inga tillsatser, maten äts upp och
det blir mindre svinn.
Peter Kärr

På gång
❖❖ Lantbruksmässa i Öjebyn den
21–22 augusti. För andra året i rad
genomförs Öjeby lantbruksmässa.
Temat i år är Jorden i centrum. Det
blir utställningar av olika produkter,
maskiner – både stillastående och
livedemonstrationer – intressanta
föreläsningar samt försäljning av lokalproducerade produkter, fika och
mat. Nytt är boendepaket med buffé
på kvällen 21 augusti på Pite havsbad.
Man kan även boka plats på bussar.

❖❖ Grillkväll. LRF Ungdomen Västerbotten ordnar grillkväll den 5 juli,
Rickleå föreningshus.

❖❖ Prata med LRF-medlemmar
på Facebook. Vi har en sluten Facebookgrupp, ”LRF-medlem i Västerbotten och Norrbotten”, där vi diskuterar
olika medlemsnära ämnen, och delger varandra information. Gruppen
är ganska aktiv, och ju fler som går
med desto mer kan vi formera oss i
strategiska frågor, och öka gemenskapen.
Välkommen att gå med i gruppen
du också!
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Skördeläget för i år ser bra ut.

– Grönfodret tog vi ganska tidigt
och det ser även bra ut för andraskörden, säger Olof Nilsson.
Drivkraften är att få en så rationell drift som möjligt med teknik
som sparar tid och gör skötseln av
gården ändamålsenlig och lönsam.
– Vi har ju bra med foder och bra
arrondering, det är basen för oss.
1988 tog Olof Nilsson över hemgården. Går vi fram till 2006 blev
det ett helt nytt lösdriftssystem
med 130 kor, sedan dess har investeringarna duggat tätt.
– Vi har i princip byggt varje år,
säger Anna-Lena.

ordförande
Norrmejerier

Att verka för ett levande lant-

Anna-Lena och Olof Nilsson driver Ko-Olles lantbruk i Vindeln och väntar nu på
miljötillstånd för att få utöka verksamheten. De planerar att sätta in en sjätte
FOTO: PETER KÄRR
robot.

2008 introducerade de ett helt
nytt lösdriftssystem för ungdjur.
Plansilo med tre fack stod klart
2010. I mars 2012 tog de ett ordentligt kliv och fördubblade antalet
kor från 150 till 300. 2014 installerades den tredje roboten som följdes av den fjärde året efter.
– Den femte roboten kommer i
höst, säger Olof Nilsson.
Det nya kalvstallet stod klart
att användas 2016 och 2018, en
utbyggnad av befintlig ladugård
för kvigor, luftiga ladugårdar med
generöst inflöde av dagsljus.
Olof Nilsson har en stark framtidsoptimism om lantbruket.
– Man måste vara optimist annars finns det ju ingen anledning

att hålla på, vi har ju mark och foder, konstaterar han.
Det är kanske därför Ko-Olles
lantbruk har ytterligare investeringsplaner.
– Jag vill installera en sjätte robot, säger han.
På frågan om varför en sjätte
robot svarar Olof att han tänker sig
en drift med fyra grupper, två av
grupperna med två robotar i varje
för att få mer ledig tid vid robotarna för de högmjölkande korna, i
dag går de nuvarande fyra robotarna på max.
En sjätte robot kräver en miljökonsekvensbeskrivning, MKB,
ett måste om man passerar 400
djurenheter.

Peter Kärr

Hallå där …
Bo Wiberg

mässansvarig och
projektsamordnare
för Öjeby lantbruksmässa
Hur känns det så
här innan mässan öppnar den
21–22 augusti?
– Känns bra, vi har ett 30-tal utställare som kommer att visa
och demonstrera jordbruksmaskiner.
Årets tema?
– Jorden i centrum med fokus på
jordbearbetningsmaskiner, vall och
stubb efter tröskning.
Några stora maskinleverantörer
som deltar?
– Vi har bland andra Lantmännen,
Staffare, DeLaval, Boströms, Stenlunds, Lely, och Norrmaskiner på
plats.

Ulla
Bergström

Vem riktar sig mässan till?
– Det är en fackmässa för lantbruket. Här kan man träffa branschkolleger och leverantörer, se ny teknik
och maskindemonstrationer båda
dagarna.
Hur är intresset från leverantörer
att delta på mässan?
– Det växer, och ambitionen är att
etablera den som en fackmässa.
2018 startade det femåriga projektet Gröna näringar, där Piteå kom-

mun och Region Norrbotten tillsammans satsar 15 miljoner kronor
på att utveckla ett kompetenscentrum för de gröna näringarna vid
Grans naturbruksgymnasium. LRF,
länsstyrelsen Norrbotten
och Hushållningssällskapet är medarrangörer.
Peter Kärr

Mer info: www.pitea.se/gronanaringar

På gång
❖ Officiell invigning av biosfärsområde Vindelälven–Juhtatdahka den
17 augusti, Kvarnområdet, Vindelforsarnas naturreservat. LRF deltar med
monter.
❖ Jorden och skogen i stan, 11–12 september, Forslundagymnasiet, Umeå.
❖ Gårdsbutikens dag, den 6 oktober, i Västerbotten.
❖ Konferens för LRFs förtroendevalda i Västerbotten och Norrbotten: 24–25
oktober, Pite havsbad.

bruk och företagande i norra
Sverige är något jag brinner för,
som mjölkproducent och som
ordförande för Norrmejerier.
Nu viker mjölkproduktionen
hos oss, precis som i övriga Sverige, vilket är en utmaning. Samtidigt är det inspirerande att se
att de yngre generationerna är
positiva. Inspirerande är också att mjölkbönder från andra
länder ser potential i norr, med
mark och gårdar till rimliga priser. Det får oss norrlänningar att
tänka nytt.

”Min och styrelsens
utmaning är nu att
navigera rätt inom
de nya köpmönster
som växer fram.”
I en kooperation som Norr-

mejerier skapar vi affärer med
mjölken som bas. Det är svårt
att förutse vad som konsumeras
i framtiden, men vi vet att konsumenten alltid har rätt. Det är
deras vilja att betala för produkter och tjänster som förvandlar
föreningens resurser till värde.
Vi ser en stark trend i att man
vill köpa svenskt och hos oss
norrländskt. Det känns bra. Här
går vi hand i hand med norrlänningarna och gör gott. Visst
utmanas vi ibland, inte minst
i hållbarhetsdebatten. Men vi
mjölkbönder vet att vi arbetar
med kretsloppstänkande och
våra kor är en del av en hållbar
utveckling, ur såväl ett lokalt
som globalt perspektiv.

Min och styrelsens utmaning är
nu att navigera rätt inom de nya
köpmönster som växer fram och
investera rätt för framtiden.
Vi har under senaste året
gjort läxan och arbetat med
framtidens affärer, där det
absolut finns efterfrågan och
produkter vi vill erbjuda. Vi
ställer om med hjälp av duktiga
medarbetare som brinner för
sitt arbete, för sitt uppdrag att
främja mjölkgårdens lönsamhet
och trygga avsättningen av norrländska böndernas mjölkråvara
i dag och i framtiden.

Medlemsinformation från LRF. Här berättar vi om vad LRF tycker och gör, centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!

Optimismen hos mjölkföretaget Ko-Olles lantbruk i
Tvärålund, Vindeln, är stor.
De har byggt ut varje år på
senare tid och planerar nu
för att sätta in en sjätte
robot.
Ko-Olles drivs av Olof Nilsson
och hustrun Anna-Lena plus fyra
anställda. Det är bland de största
mjölkföretagen i Västerbotten och
Norrbotten med 300 mjölkkor och
lika många ungdjur.
– Vi har växt successivt, förklarar Olof och Anna-Lena nickar.
Hon sköter de administrativa rutinerna och har därmed också koll
på kassaflöde och likviditet.
Odlingsmarken är välarronderad
och finns inom en radie på två mil.
Gården brukar cirka 630 hektar,
grönfoder 90 hektar, 30 hektar träda och resten vall.

Medlemsinformation från LRF. Här berättar vi om vad LRF tycker och gör, centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!

Nybyggarna i Vindeln har
en sjätte robot på gång

En stark trend
att handla
norrländskt
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Därför är det
viktigt att
skjuta fullt
Rolf
Hjärtberg

ledamot
i regionstyrelsen
LRF Norrbotten

Årets älgjakt är knappt en vecka

gammal och ni som är ute i
skogen och jagar gör ett viktigt
jobb. Vi behöver all hjälp vi kan
få för att minska stammen.
I juni kom Skogsstyrelsens
årliga älgbetesinventering, Äbin.
Det var, liksom många tidigare
år, nedslående statistik som
pekade på problem med klövvilt i hela landet. Hos oss är det
älgen som orsakar skadorna på
skogen.
När man från Skogsstyrelsen
talar om att maximalt två till
fem procent av ungtallarna ska
ha färska betesskador från året
som gått, har vi i vissa områden i Västerbotten upp till 23
procent, och i Norrbotten 17
procent. Genomsnittet för båda
länen ligger på 11 till 12 procent.

Ingen kan med säkerhet säga
hur många älgar som finns men
vi vet definitivt att de är för
många. Vi har ett allvarligt läge
som rubbar balansen mellan
stamstorlek och fodertillgång,
vilket krävs för ett livskraftigt
skogsbruk.
Det är på sikt ett hot inte
bara mot ekonomin utan även
tillgången till råvara som krävs
i omställningen till ett fossilfritt
samhälle.
Som markägare äger du
rättigheterna till jakt och har
möjlighet att på mötena för Älgskötselområdet påverka antalet
älgar som ska skjutas.
Här gäller det att göra sin röst
hörd. På kort sikt finns inget
annat medel än att skjuta all älg
som tilldelningen tillåter och
gärna ta kalvarna tidigt i jakten.
Ofta skjuts de inte annars.
Undvik också interna regler i

jaktlaget som hindrar avskjutningen. Bra också att se lite
bortom sina egna marker. Även
om det på hösten verkar vara
lite älgskador på den egna marken kan de ha varit i ett annat
område på våren och betat.
Vi ser även att det finns skador på skogen som uppkommit
under sommaren då älgen vanligtvis har annat bete.
Det signalerar att fodertillgången är för liten och älgstammen för stor.

Maskinvisningar med koppling till temat ”Jorden i centrum”,
FOTO: EVA CARLSSON
var stort dragplåster på mässan.

”Gropen” hade gott om besökare. Bland andra berättade
länsstyrelsens Hulda Wirsén (t v) om de olika jordskikten.

En viktig mässa för
bönder i norra Sverige
Andra upplagan av Öjeby
lantbruksmässa genomfördes i strålande sol och
med god uppslutning bland
utställarna. I LRFs monter
ordnade LRF Ungdomen
Norrbotten aktiviteter.
Uppskattningsvis 800 besökare
kom till mässan med temat Jorden i centrum den 21–22 augusti.
De fick bland annat se maskiner
i drift på fälten och ta del av ny
teknik bland maskinutställare och
andra med anknytning till jordbruket. LRF Norrbotten och LRF
Västerbotten hade en monter som
bemannades av både personal och
förtroendevalda.
– Den här mässan är viktig som
mötesplats för bönder i norra Sverige. Det är bra att få träffa kolleger, försäljare och ta del av nyheter,
säger Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande.
LRFs monter var välbesökt, mycket

tack vare LRF Ungdomen Norrbottens ”bondekamp” i tre grenar.
– Vi vill visa att LRF Ungdomen
finns, att vi har aktiva unga bönder
i norr, menade Johannes Nyman
och Linnea Åström i styrelsen.
I montern informerade LRF om
medlemskapet och om ett kom-

Johannes Nyman och Linnea Åström,
styrelsen för LRF Ungdomen Norrbotten. Ett av inslagen i deras ”bondekamp” var att gissa vikten på en mjölkhämtare som fyllts med sand.

mande projekt om solel, samt bjöd
på fika. På mässan fanns en rad
andra aktiviteter, som ”gropen” där
olika jordlager analyserades och
diskuterades, visning av drönare,
försöksodlingar av spannmål, grönsaker, bär och blommor, och även
mindre handredskap för trädgård.
Mässan arrangeras av projektet

Gröna näringar, med målet att
bygga upp ett grönt kluster i Öjebyn, och finansieras av Region

Norrbotten och Piteå kommun. I
styrgruppen finns bland andra LRF
Norrbotten, som företräds av Herbert Nyman.
– Vi har tre år till på oss att etablera mässan. Glädjande nog har
vi fått väldigt god respons från
maskinhandlarna som vill se ett
långsiktigt samarbete. Vi ser också
möjligheter att få hit fler utställare,
säger Herbert Nyman.
Bo Wiberg, som varit huvudansvarig för båda mässorna, är trots
att man velat ha ett högre besöksantal, nöjd.
– Vi har ju inte så många yrkesverksamma bönder kvar men har å
andra sidan organisationer och en
del av allmänheten som borde vara
intresserade av att komma, säger
Bo Wiberg.

Eva Carlsson

På gång
❖ Jorden och skogen i stan, Umeå,
11–12 september
❖ Gårdsbutikens dag, Norrbotten
den 15 september
❖ Gårdsbutikens dag, Västerbotten,
den 6 oktober
❖ Konferens förtroendevalda LRF
Västerbotten och LRF Norrbotten,
Pite havsbad, 24–25 oktober

Fler bönder och fler djur behövs till Vindelälvens biosfärområde
❖ När Västerbottens biosfärområde
Vindelälven–Juhttátahkka invigdes
den 17 augusti fanns LRF representerat. LRF Vännäs, Ekologiska lantbrukarna, Norrmejerier och Vindelälvens
naturbeten hade bland annat ordnat
med tipspromenad.
Biosfärområden är modellområden
för hållbar utveckling, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vindelälven–
Juhttátahkka biosfärområde omfattar
Vindelälvsdalen, Laisälvdalen och
nedre del av Umeälven, en sträcka på
närmare 500 kilometer.

– Vi bönder har en viktig roll då vi
har betande djur. Utan dem ser man
ju inte ens Vindelälven, konstaterar
Kristina Nordlund, LRF Vännäs.
LRF Västerbotten har en plats i styrelsen som jobbat med projektet.
– Vi måste få fler bönder och fler
betande djur för att området ska
vara fortsatt attraktivt och skapa
förutsättningar för ökad service. Det
får absolut inte innebära fler restriktioner varken vad gäller jordbruket
eller skogsbruket, säger Bertil Nygren,
Vindeln, som företräder LRF.

Bönder på plats vid invigningen av
biosfärområdet. Fr v: Per och Kristina
Nordlund, Johan Wegebro, Simon
Holmlund, Kicki Landström samt
Stellan och Maud Strand.
FOTO: LOTTA FOLKESSON
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Vi behöver
både de stora
och de små

Hallå där …
Jenny Karlsson
ordförande
LRF Norrbotten

Ida
Oderstål

ledamot
regionstyrelsen
LRF Västerbotten

Jag och maken driver en liten

gård ute på vischan i Norrlands inland. Vi har en handfull
mjölkkor, ett par grisar, några
får, en hund, en katt och ett
gäng höns. Kalvarna skuttar
runt bland träden, kossorna och
fåren betar ute på ängen och
grisarna bökar i jorden. Som
grädde på moset har jag dessutom ett litet gårdsmejeri där
jag kärnar smör som jag säljer
lokalt.
En riktig idyll där alla är lyckliga.
Lovorden på instagram låter
inte vänta på sig. ”Sådär borde
alla djur få ha det” och ”Underbart för kalvarna att få vara ute”
är vanliga kommentarer under
mina bilder.
Självklart håller jag med mina
följare och vi tror naturligtvis
stenhårt på vår produktionsform och det vi gör, men vad
man inte får glömma är att utan
”proffsbönderna”, som jag kallar dem, så skulle ingen kunna
bedriva den här typen av sockersöta plutti-nutt-gårdar.

I dag förädlar jag mjölken från

två dagars mjölkning varje
vecka i det egna gårdsmejeriet,
resten levererar vi till Norrmejerier.
Utan möjligheten att leverera
till mejeriet hade jag gått rakt in
i lagårdsväggen.
Kor mjölkar nämligen varje
dag, även söndagar och julafton. Att förädla mjölken från
varje dags mjölkning skulle jag
varken orka eller hinna. Ingen
har väl heller missat veterinärbristen.
Tänk om inte de större mjölkgårdarna fanns, då skulle det
förmodligen inte finnas underlag för en enda veterinär i hela
Norrland.
Vad tror ni det kostar att verka våra 7 kors klövar om inte
klövverkaren ändå skulle till
grannbyn och verka ytterligare
40 kor? Sedan har vi det här
med forskning, avel, slakt, erfarenhet och samarbeten.
Ingenting av det som möjliggör vår småskaliga produktion
hade fungerat om vi inte haft de
större gårdarna.
Så stora som små, alla behövs.

Wilhelm Brodin, Teg, Umeå, var en av de 1 900 elever och lärare som besökte
LRFs arrangemang Jorden och skogen i stan i Umeå.
FOTO: ABEBE ASRES

1 900 elever och lärare fick
en lektion om jord och skog
För tolfte året i rad har
LRF Västerbotten med sina
samarbetspartner genomfört ”Jorden och skogen i
stan” på Forslundagymnasiet i Umeå – med 1 900 skolelever och lärare.
Och i Norrbotten ordnas
aktiviteter för elever via
den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat.
I år hölls ”Jorden och
skogen i stan” den 11
och 12 september och
den fortsätter att vara
en stark magnet för
mellanstadieelever i
Umeå och dess krans- Annika
kommuner. Dagarna
Häggmark
ger elever kunskap och
en inblick i de gröna näringarna
och innehåller ett program och en
vandring mellan cirka 30 stationer
med både teoretiska och praktiska
övningar.
Arrangemanget bygger på att LRF
och en rad andra intressenter bidrar med såväl ekonomiska- som
arbetsinsatser.
– Det är en stor apparat att samordna men väl värt besväret. Våra
medlemmar efterlyser ofta mer
kunskap om lantbruket i skolorna
och ”Jorden och skogen i stan” är
ett sätt att svara upp mot detta,
säger Annika Häggmark, projektledare, LRF Västerbotten.
Förutom ökad kunskap om lantbrukets betydelse kan ”Jorden och
skogen i stan” locka elever att göra
studie- och yrkesval inom de gröna
näringarna.
– Vi vet att det kommer behövas
mer arbetskraft inom de gröna näringarna och här kan vi på ett lekfullt sätt väcka barnens nyfikenhet
på de olika yrkena, säger Annika
Häggmark.

Under årets arrangemang gjorde
företrädare för lärarutbildningen
vid Umeå universitet studiebesök.
Ambitionen är att LRF och lärarutbildningen nu gemensamt ska titta
på hur gården kan användas som
en pedagogisk resurs.
I Norrbotten är en av tre tjänster

inom den regionala livsmedelsstrategin, som LRF Norrbotten
varit med och tagit fram, inriktad
på hållbar livsmedelskompetens i
skolan.
– Jag hjälper rektorer och lärare
att utveckla undervisningen, berättar Gunnar Jonsson, vid ”Nära
Mat”.
I höst har han hittills hunnit
med 17 besök på skolor, där han
ofta också träffar elever.
– Framför allt högstadie- och
gymnasieskolor hör av sig och vill
ha svar på vad som är rätt och fel
i matfrågan. Får man till exempel
inte äta kött? berättar Gunnar
Jonsson.
Han menar att det är olyckligt att
maten beskrivs som ett miljöproblem.
– Vi ska vara stolta över den närproducerade maten och när man
pratar om mejeri, kött och vegetabilier måste man se till platsen där
det produceras. Vi har ju inga problem med vatten som exempelvis
Brasilien har. Att sätta maten i ett
lokalt sammanhang är mitt huvudbudskap till skolorna, säger Gunnar
Jonsson.

Övrigt som LRF regionalt gör inom

området barn och skola är att delta
vid de läromedelsmässor som ordnas för lärare. Där visas framför allt
det digitala läromedlet ”Bonden i
skolan” upp.
LRF erbjuder även skolorna besök på gårdar, där ett antal LRFmedlemmar ställer upp.

Eva Carlsson

Du deltog, tillsammans med LRFs
hållbarhetsexpert
Maria Dirke, i ett seminarium
den 16 september i Luleå om hur
man ska förbereda sig för klimatförändringar. Berätta.
– Det var länsstyrelsen i Norrbotten som bjudit in en rad aktörer,
oss från LRF men även SMHI, företrädare för rennäringen, jakt- och
vilt med flera, för att ge sin bild om
hur klimatförändringarna kommer
att påverka oss i framtiden.
Vad kunde ni från LRF berätta?
– Maria Dirke berättade bland annat om vikten av att förstå att konsumtion och produktion hör ihop,
liksom att samhället måste lära sig
att skilja på global och lokal produktion av mat. I Norrbotten har
vi väldigt låg självförsörjningsgrad,
exempelvis mejerisektorn som är
vår största produktion, står endast
för drygt hälften av konsumtionen.
På vilket sätt är den låga självförsörjningsgraden ett problem?
– På många olika sätt. Men med
tanke på att det är i Skandinavien
som det kommer vara möjligt att
producera mat i framtiden, så är
världen dåligt rustad. Vi måste ju
öka vår matproduktion.
Hur kan lantbruket förbereda sig
på klimatförändringarna?
– Vi måste rusta oss för varmare
somrar, kunna ta tillvara vatten
och magasinera det men även ha
dränering i markerna då vattenflödena befaras bli större och mer
utspridda under växtsäsongen. Vi
behöver producera biodrivmedel,
och här krävs att politikerna ger
oss signaler om att det är lönsamt.
Vad tar du med dig från dagen?
– Det var givande att få höra andras syn och glädjande också att
LRFs budskap kom fram bra. Viktigt också att vi får in unga inom
jord och skog.
Eva Carlsson

På gång
❖ Gårdsbutikens dag i Västerbotten, 6 oktober. Se alla gårdar på
www.lrf.se/vasterbotten
❖ Höstkonferens för förtroendevalda, 24–25 oktober, Pite havsbad.
❖ LRF Ungdomen i Västerbotten
får besök av ÖSPs unga bönder
25–26 oktober. Då ordnas studiebesök i Umeå-regionen och gemensam middag.
❖ LRF Ungdomen Norrbotten
ordnar studiebesök hos AlterHedens gårdsbutik och Frigiva gård
den 29 oktober.
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Josefin
Lundberg

ledamot
regionstyrelsen
LRF Norrbotten

Är det inte jobbigt att skicka

Ett nytt projekt ska ge 24 lantbruk med solelanläggningar i Norrbotten och Västerbotten. Håkan Stenmark, LRF, är projektFOTO: EVA CARLSSON
ledare och Kjell Skogsberg, Energikontor Norr, arbetar som konsult.

Goda solchanser i norr
Nu finns chansen för lantbrukare i Norrbotten och
Västerbotten att investera
i solelanläggningar. Projektet ”Soliga lantbruk i norr”,
där LRF är projektägare, har
målet att minst 24 solelanläggningar ska beställas.

Stort intresse
för förnybar
energi bland
lantbrukare

LRF driver projektet tillsammans
med bland annat samverkanspartnerna Energikontor Norr och Rise.
Målet är att höja lantbrukarnas
kunskaper om produktion och lagring av solel.

säger Kjell Skogsberg, Energikontor Norr.
Det finns ett stort intresse bland
Sveriges lantbrukare att investera
i förnybar energi, visar en undersökning som LRF beställt av marknadsanalysföretaget Landja.
Enligt undersökningen uppgav
var tredje bonde med mer än tio
hektar mark att man planerade för
investeringar i förnybar energi under den kommande tolvmånadersperioden, och åtta av tio sade sig
vilja satsa på solenergi.
Håkan Stenmark, LRF, är projektledare och tror på solen som
energikälla.

Projektet pågår i två år och målet

är att tolv lantbruk i respektive
län investerar i solelanläggningar
innan projekttiden är slut. Första
träffarna är spikade till februari
2020 i Norrbotten och mars i Västerbotten.
– Förutom rådgivning om själva
solelanläggningarna handlar det
om upphandling och finansiering,

Hallå där …
Jenny Gotthold

medlemskommunikatör
på LRF Västerbotten
och LRF Norrbotten
med placering i Luleå.
Vem är du?
– Jag är utbildad kommunikatör och
kommer närmast från zoo-grossisten Trixie Sverige. Under hela min
uppväxt har livet kretsat kring lantbruk. Mina föräldrar drev småskaligt lantbruk med får och höns på
en gård utanför Luleå. När de slutade med djur så startade jag och
min sambo en viltfarm på samma
mark. I dag har vi älgar, vildsvin och
inom en snar framtid även mufflon,
hjortar och renar.
Vad ska du göra på LRF?
– Främst ska jag utveckla kommunikationen för LRF-medlemmar,
och arbeta med nyhetsbrev och

– Förutsättningen för att producera solel på lantbruk är god tack
vare de stora ytorna på lantbrukets
ekonomianläggningar. Solenergi
är också en profilfråga när det gäller hållbara energilösningar i livsmedelsproduktionen.
”Soliga lantbruk i norr” finansieras med 4,7 miljoner kronor, varav
huvuddelen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Övriga finansiärer är Region
Norrbotten och Region Västerbotten, länsstyrelsen i Norrbotten och
länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden, LRF samt
Grönt utvecklingscentrum.
Det kommer troligtvis finnas
investeringsstöd att söka för företagen även nästa år. Regeringens och
samarbetspartierna Centerns och
Liberalernas föreslag är en sammanlagd budget på 835 miljoner
kronor i investeringsstöd för solenergi under 2020.

Peter Kärr

På gång
medlemssidorna i Land Lantbruk,
men jag kommer även att ordna
olika tematräffar samt utforma informationsmaterial.
Vad betyder LRF för dig?
– Som medlem har vårt företag
haft stor nytta av de stöd och
frågor som LRF arbetar med. LRF
bryr sig inte om man är stor, liten
eller vilken typ av verksamhet man
driver, utan engagerar sig i alla med
en vision om en hållbar framtid.
Finns det någon fråga du brinner
extra mycket för?
– Med dagens klimatpåverkan på
agendan så känns lokalproducerad mat extra viktig för både mig
och mina barns framtid. Jag vill slå
ett extra slag för närodlad, näringsrik och klimatsmart mat och öka
medvetandet kring hur viktigt det
är att våra svenska bönder faktiskt
finns.

❖ Studiebesök i Altersbruk, med
LRF Ungdomen Norrbotten. AlterHedens Gårdsbutik och Rabarberi
samt Frigiva gård, den 29 oktober.
❖ Vem bestämmer över din mark,
den 13 november kl 18 i Fjällbonäs
byastuga, Arvidsjaur. Den 14 november kl 18 i Folkets hus, Vilhelmina.
❖ Medlemskväll, K-Rauta i Umeå,
den 21 november.
❖ Årsmöteshelg i Luleå, tema:
Gården byter ägare, med LRF Ungdomen Norrbotten och Västerbotten,
22–23 november.
❖ Hästföretagardagar i Sikfors och
Vännäs, den 25 respektive den 26
november. Mer info kommer på vår
hemsida inom kort.

iväg lammen på slakt? Det är en
ganska vanlig fråga. Jag brukar
förklara, utan att låta alltför
morbid, att det faktiskt är rätt
skönt när de åker. För lammen
är produktion.
Jag har övervakat när de fötts,
sett till att tackan tar väl hand
om dem, gett dem det bästa bete
jag kan erbjuda och jobbat för
att de ska må bra och växa. På
fem månader har de, genom att
förädla gräs, mer än tiodubblat
sin vikt.
De är fantastiska landskapsvårdare, viktiga för den biologiska mångfalden. Dessutom ger
de mycket gott kött samt skinn
och ull.
Är inte det klimatsmart så
säg?
Ändå äter vi svenskar bara

knappt två kilo lammkött per
person och år – jämför det med
godis, den konsumtionen är tio
gånger så stor.
Och bara en tredjedel av lammen vi äter är svenska, importen står för den största mängden.
Ett av Sveriges högst prioriterade miljömål är den biologiska
mångfalden och för att klara det
behöver vi fler betande mular.
Sverige skulle alltså behöva
många fler får.
De svenska lammens högsäsong är nu. Och jag, som så
många andra fårbönder, säljer
en hel del av lammen direkt till
kund i lammlådor.

Det är en intensiv säsong, med

vägning av lamm och slaktsortering samt många telefonsamtal,
sms och mail till lammkunder.
Men det är också en rolig säsong med nöjda och glada kunder. Kunder som förstår vikten
av att handla efter säsong och
som ser att svensk lammproduktion är hållbar och klimatsmart.
Vår produktion är viktig. Vi
behöver påminna konsumenterna om det, om och om igen, –
och tvätta bort ”kött-skammen”
från den svenska klimatsmarta
och hållbara köttproduktionen.
De svenska lammens tid är
nu.

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Vi behöver
många fler
betande får
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Välkommen
ombord
på tåget
Simon
Holmlund

ledamot LRF
Västerbottens
regionstyrelse

Allt fler åker tåg och vi bönder
är inget undantag. Faktum är
att vi redan är ombord på ett
tåg – livsmedelsstrategi-tåget
med destination ”ökad svensk
livsmedelsproduktion”. Andra
länder har haft liknande tåg
länge, så det är skönt att vi äntligen fått ett eget. Det är många
vagnar: de regionala strategivagnarna, bondevagnen, myndighetsvagnen och så vidare.
Man tittar ut genom fönstret.
Går det inte lite långsamt? Där
kommer det irländska mjölktåget dundrande förbi.
Vi frågar konduktören hur
långt vi har kommit. Det är
tyvärr omöjligt att svara på, då
livsmedelsstrategi-tåget inte har
så många mätbara mål. Ännu
finns optimism, vi är väl i alla
fall på rätt spår.

”Vi måste börja
med justeringar
på själva loket
för att stärka vår
konkurrenskraft.”
Ett danskt tåg passerar. Det är

på väg till Kina med fläskkött.
Man tar upp tidningen och läser att det försvinner jordbruk
i samma takt som innan vi steg
ombord på tåget. Oroväckande,
men man blir lite lugnad när
konduktören erbjuder subventionerad rådgivning om hur vi
ska klara oss helskinnade igenom färden. Som grädde på moset ska nu biljettkontrollanterna
utbildas i att vara mer sympatiska mot oss i bondevagnen.
Man läser om att importen av

livsmedel ökar. Går tåget baklänges nu?
Om matproduktionen ska öka
måste våra beslutsfattare börja
med justeringar på själva loket
för att stärka vår konkurrenskraft. Det handlar om skatter,
avgifter, dieselpriset och regelverken. Vi måste se över våra
egna vagnar – att förbättra är
nödvändigt, men det är loket
som måste trimmas med hjälp
av den stora verktygslådan som
faktiskt finns. Om vi någonsin
ska komma fram.

Urban Persson, Robertsfors och Hilda Runsten, LRFs expert på hållbar
FOTO: EVA CARLSSON
utveckling och klimat.

Oskar Stenvall, Piteå och Jaana Alamäki Enström,
Kalix, fick nya verktyg inför vecka 47.

De kommer till vecka 47
laddade med kunskap

Den 24–25 oktober samlades
förtroendevalda från LRF
Norrbotten och LRF Västerbotten för en gemensam
konferens på Pite havsbad.
Temat var hållbarhet och
planering inför hållbarhetsveckan 47, då kommungrupperna ska kontakta
politiker.
Målet med vecka 47 är att höja politikernas kunskapsnivå och bidra
till att de fattar beslut för en hållbar framtid.
”Vi har inte en hållbar lösning –
vi har tusentals”.
Det är hälsningen till politikerna
från företagen inom de gröna näringarna, de som lever av naturens
kretslopp och är beroende av väder
och fotosyntesen i sina företag.

Hilda Runsten, LRFs expert på
hållbar utveckling och klimat, gick
igenom olika prioriterade mål som
till exempel varför svenska livsmedel är ett hållbart val och varför
det är viktigt att inte bygga bort
jordbruksmark.
– Det var väldigt intressant att höra

Hilda och få dela erfarenheter och
argument som är självklara för oss
inom de gröna näringarna. Vi har
fått verktyg och lite mer kött på benen inför att vi ska möta politikerna vecka 47, säger Oskar Stenvall,
sammankallande för LRF Norrbottens valberedning.
Hilda Runsten presenterade
även Agenda 2030, Prince-rapporten från Naturvårdsverket och hur
jordbruksmark och vattentillgång
kommer att se ut i världen i framtiden med klimatförändringar och

Hallå där …
Pär Antonsson
mjölkbonde, Övre
Bäck, Skellefteå

Du har hakat på
projektet Greppa
näringen och haft
besök av ett rådgivningsföretag.
Berätta.
– Projektet går ut på att minska
läckage av växtnäring i jordbruket.
På våra breddgrader har vi inga
stora problem med läckage men
det gäller att mota Olle i grind. Om
vi kan visa att vi har god egenkontroll kan vi slippa tvingande åtgärder.

svält som påverkande faktorer. I
norra Europa kommer det fortfarande vara möjligt att bruka jorden,
och markpriserna här beräknas gå
upp kraftigt.
Kommungrupperna fick genomföra ett rollspel där en person blev
utsedd till politiker/aktivist medan
övriga fick agera talespersoner inom de gröna näringarna. Poängen
var att kommungrupperna skulle få
träna på att diskutera en sakfråga.
– Rollspelen var riktigt bra,
framför allt att få se LRFs förtroendevalda kliva in i den ”andra
rollen” och brinna för en sakfråga
man vanligtvis inte diskuterar. Det
är viktigt att träna på att lyssna
för att sedan kunna nå fram med
motargument, säger Inger Edlund,
LRFs kommungrupp Umeå.

Jenny Gotthold

På gång
Vad fick du ut av rådgivningen?
– Vi resonerade bland annat om
olika lämpliga tidpunkter att sprida
gödsel på åker och olika spridningsmetoder.
Vad kostar rådgivningen för
bonden?
– Ingenting, det är finansierat via
EUs landsbygdsprogram. Jag kan
rekommendera detta, jag fick lära
mig en del nytt om växtodling.
Eva Carlsson

På Greppa näringens regionala sidor,
som du når via menyn till höger på
www.greppa.nu, finns mer information om hur du anmäler ditt intresse
för rådgivning i ditt län.

❖ Medlemskväll, K-Rauta
i Umeå den 21 november.
❖ Årsmöteshelg i Luleå, tema:
Gården byter ägare, med LRF
Ungdomen Norrbotten och
Västerbotten, 22–23 november.
❖ Vill du utveckla din hästverksamhet? Sikfors konferens &
fritidsby den 25 november. Hotell
Vännäs den 26 november.
❖ Vem bestämmer över din
mark? Nordmaling den 3 december och Tavelsjö den 4 december. Mer info kommer inom kort.
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Myndigheter i både Norrbotten
och Västerbotten har den senaste
tiden arbetat med detta. Ett exempel på det är ”Det goda myndighetsmötet” som Länsstyrelsen Västerbotten anordnade i Skellefteå
för några veckor sedan.
– Det var en spinoff från ett möte

vi hade i fjol och handlade om att
förbättra en dialog mellan företagare, kommunala livsmedelsinspektörer och länsstyrelsemedarbetare. Workshopen lyfte olika
problem och hinder som kan uppstå. Hur uttrycker inspektörer sig
gentemot företagare? Varför lyckas
en del företagare väldigt bra med
att uppfylla regler och andra inte?
Det är frågeställningar som vi vill
arbeta mer med, säger Annelie
Grip Hansson, länsveterinär i Västerbotten.

för myndigheternas uppdrag, som
att myndigheterna har förståelse
för företagens situationer och förutsättningar. Enligt strategin bör
kontrollarbetet bygga på ömsesidig
respekt och tillit.
– Kontroller upplevs ofta som
jobbiga av företagare oavsett vem
det är som utför dem. Därför är det
extra viktigt att vi jobbar med det
här, säger Annelie.

FOTO: ESTER SORRI

”Kontroller upplevs
ofta som jobbiga
av företagare
oavsett vem det
är som utför dem.”
Företagare har i undersökningar
uttryckt att det inte är själva kontrollerna och regelverken som är
den största problematiken, utan
myndigheternas tillämpning av
dem. Enligt den nationella livsmedelsstrategin är det minst lika
viktigt att företagen har förståelse

Under 2020 har Länsstyrelsen och
andra myndigheter inom livsmedelsområdet som mål att fokusera
mer på dialogdagar med utbildningar och workshops med både
myndigheter och företag. Företagare kommer då att ha möjlighet
att ställa frågor och komma med
synpunkter.
– Vi vill höra vad företagen
tycker och tänker. Den regionala
livsmedelsstrategin siktar mot en
ökad livsmedelsproduktion. För att
bidra till det måste vi bli bättre på
att kommunicera. Det är viktigt att
kontrollen ska kunna vara till hjälp
för företagarna och att synpunkter från till exempel dialogmöten
avspeglar sig i kontrollerna, säger
Annelie.

Min tid på Länsstyrelsen Norr-

botten, nästan nio år blev det,
närmar sig sitt slut och jag ska
nu försöka göra ett bokslut.
De 19 åren i offentlig verksamhet har gett mig en djupare
insikt i hur mycket den interna
styr- och ledningsfilosofin, och
högsta ledningens inställning,
faktiskt präglar det myndighetsutövande och bemötande som
sker från medarbetarna.
Varje dag sker mängder av
möten mellan myndigheter och
företagare och för att det ska bli
givande måste båda parter förstå varandras roller. Vid varje
tillfälle skapas antingen möjligheter eller hinder till en framåtsyftande dialog och ökad förståelse för företagandets villkor.

”När förtroendet
mellan myndighet
och näringsliv
stärks så får vi
också ett bättre
företagsklimat. ”

Jenny Karlsson
ordförande
LRF Norrbotten.

Jenny Gotthold

landsbygdsdirektör
länsstyrelsen
Norrbotten

Jenny Gotthold

Hallå där …

Du deltog nyligen
på ett regionalt
djurskyddsmöte.
Vad pratade ni om?
– De som deltog var länsveterinär,
distriktsveterinär, representant
från SSR, Hushållningssällskapet
samt Livsmedelverket. Mötet
handlade om att det råder en
alarmerande veterinärbrist i länet.
Både djur och bönder blir lidande,
det är en ohållbar situation.
Vilka åtgärder kommer vidtas ?
– Vi kommer att göra en gemensam skrivelse till Jordbruksverket
där vi tar upp veterinärernas
ohållbara arbetssituation och de
långa avstånden som de dagligen
måste arbeta inom. Man ska inte
behöva avliva sina djur på grund
av veterinärbrist.
Hur var stämningen efter mötet?
– Det var mer som ett samtal än
ett möte, det var väldigt givande
och vi hade bra och informativa
diskussioner.

Erika
Johansson

Mitt bidrag till att skapa bra

Djurskötaren Anna Grunditz och Benny Bergqvist.

Bergqvist Lantbruk
Årets nötköttsföretag
❖ Stort grattis till Benny Bergqvist i Böle, Råneå. Benny har av LRF Norrbotten
utsetts till Årets nötköttsföretag 2019.
På Bergqvist Lantbruk finns 130
tjurar som går i lösdrift, och företaget
investerar löpande i stallmiljön, vilket
resulterar i friska djur.
Läs mer på lrf.se/norrbotten.

FOTO: EVA CARLSSON

På gång …
Missa inte våra äganderättsträffar.
Den 3 december kl 18.00 i Nordmalings pingstkyrka och den 4
december kl. 18.00 i Tavelsjö bygdegård. Mer info på hemsidan.
l Dags för regionstyrelsemöte, i
Norrbotten den 12 december och
i Västerbotten den 16 december.
l

förutsättningar har varit att
driva den verksamhet jag har
haft ansvar för med ett helhetsperspektiv och fokus på de vi
egentligen är till för.
Jag har alltid haft övertygelsen om att det mest effektiva
sättet att nå hög regelefterlevnad är att skapa förutsättningar
så det blir lätt att göra rätt.
När förtroendet mellan myndighet och näringsliv stärks så
får vi också ett bättre företagsklimat. Det är viktigt för samhällsutvecklingen i stort.
Jag har haft många givande
möten med näringen under mina år och jag vill tacka för den
tid som varit. Men arbetet med
det goda mötet tar inte slut här
utan mina medarbetare finns
kvar och de fortsätter jobba
ihärdigt för de gröna näringarna
och en livskraftig landsbygd i
Norrbotten.

Medlemsinformation från LRF. Här berättar vi om vad LRF tycker och gör, centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!

Effektiva och fungerande
myndighetskontakter är
receptet för en god företagsutveckling. När kontakten mellan myndigheter
och företag fungerar bra
skapas tillväxt inom de
gröna näringarna.

Medlemsinformation från LRF. Här berättar vi om vad LRF tycker och gör, centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!

Kontakten med myndigheter
är avgörande för företagen

Det måste
vara lätt
att göra rätt
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Vart tar ni
vägen när vi
behöver er?
Jenny
Karlsson

ordförande
LRF Norrbotten

Winter is coming. Ett klassiskt
TV-citat. Tänka sig – vintern
kommer rejält varje år här i
Norrbotten men det visas sällan
eller aldrig på riksnyheterna
när vi har vägkaos. Att det blir
halkigt vid väderomslag är självklart, vi anpassar farten i trafiken, vi ställer sparken nära till
hands och vi tar på oss icebugs.
E4 och E10 saltas sträckvis väldigt snabbt och ofta.
I samhället grusas och sandas
det rätt bra. Men sedan är det
stopp. Räcker inte resurserna?

”Vintern kommer
rejält varje år här
i Norrbotten men
det visas sällan
eller aldrig på
riksnyheterna när
vi har vägkaos.”
Många av övriga landsvägar

förblir halkiga, som spolade
hockeyrinkar. Det kan ta dygn
innan det blir någon åtgärd.
På de glashala vägarna måste
ändå yrkestrafiken fram. Ambulanser, mjölkbilar, timmertransporter, varuleveranser,
sjukresor, skolbussar, personbilar som ska till och från jobbet. Tänk er att få frågan ”Kan
det inte vänta till i morgon, då
det ändå ska hyvlas” av ansvarig
vägmästare när man står med
sitt 60-tonsekipage vid vägkanten och ringer ut sandbil för att
man inte vågar köra.

Inte nog med att många av våra

vägar är undermåliga under
barmarkstiden med potthål,
tjälskott och svaga kanter – vi
ska knappt kunna ta oss fram
när det blir halka.
Att sitta på helspänn bakom
ratten timme efter timme kan
leda till trafikfara, arbetsmiljöfara och risk för dyra stillestånd.
Både våra företag här i Norrbotten, och alla vi som bor här,
ska ha samma rätt till bra vägunderhåll som övriga Sverige.
Sandbilarna ska sanda när behovet finns.
Vårt stora län är otroligt beroende av fungerande vägunderhåll, för vinter blir det varje år.

Lotta Folkesson ordförande för LRF Häst inledde hästföretagardagarna med information om de utmaningar som finns när
FOTO: JENNY REHNMAN
man ska starta en hästverksamhet.

Många utmaningar för
nystartat hästföretag
I slutet av november anordnade LRF Norrbotten och
LRF Västerbotten två hästföretagardagar i Sikfors och
Vännäs tillsammans med
Hästnäringens Nationella
Stiftelse.
Träffarna blev välbesökta och finansierades via projektmedel från
EUs Landsbygdsprogram. Det var
engagerade företagare som träffades för att inspireras till att utveckla sina hästverksamheter. LRF Häst
bildades 2014 då det saknades en
organisation som uteslutande fokuserade på hästföretagandet.
Lotta Folkesson, ordförande för
LRF Häst och även ordförande för
LRF Västerbotten inledde träffarna
med information om de utmaningar som en hästföretagare kan stå
inför vid starten av sin verksamhet.
Gränsdragningen mellan hobbyoch näringsverksamhet är en av de
mest frekventa hästfrågorna LRF
Häst arbetar med. En hästverksamhet anses ofta ha ett privat intresse
som grund och därför ifrågasätts
ofta vinstsyftet i verksamheten.
Carl Dyrendahl, från LRF Konsult

Halland, fanns på plats och föreläste om den Nationella häststrategin,
där syftet är att stärka hästföretagandet och bidra till en ökad samhällsnytta.
– Vi måste bli bättre på att tydliggöra vilka behov vi har som
producenter och vad vi kan erbjuda
samhället. Genom att gemensamt
arbeta enligt strategin kan vi få
gehör för hästföretagarnas viktiga
verksamhet. Vi bidrar med både

öppna landskap, jobb, mat och rekreation till samhället, säger Carl.
Strategins övergripande mål är
att hästföretagare ska sträva efter
ett konkurrenskraftigt företagande,
där värdet av producerade varor
och tjänster ökar tack vare efterfrågan och ger tillväxt. Det i sin tur
ökar sysselsättningen och bidrar
till en hållbar utveckling.
Lotta Folkesson beskrev LRF

Hästs påverkansarbete, där regelförenkling och rimlig tillämpning
av regelverk för hästföretagare
prioriteras.
– Vi arbetar till exempel med
att hästföretagen ska anses som
en given och naturlig del i den
gemensamma jordbrukspolitiken.
Bygglov, strandskydd och Konsumentköplagen är regelområden
som vi arbetar med just nu. Vi har
i samarbete med HNS tagit fram
certifieringen Kvalitetsmärkt hästverksamhet. Där är syftet är att certifierade hästföretagare ska kunna
marknadsföra sin verksamhet och
bli mera konkurrenskraftiga, säger
Lotta.

Hästdagarna avslutades med studiebesök hos två hästföretagare,
där det företag som familjen Mättä
driver är ett utmärkt exempel på
hur en hobby har utvecklats till ett
livskraftigt företagande.
Familjen deltog på en hästföretagardag i regi av LRF för två år
sedan. I dag erbjuder de ett brett
spektra av tjänster i sin verksamhet, som inackorderingsplatser,
utbildning, inridning och hästförsäljning.

Jenny Gotthold

Hallå där …
Ida Oderstål
ordförande
Vilhelmina
kommungrupp

Under hållbarhetsveckan 47
fick LRFs kommungrupper i
uppdrag att kontakta politiker
runt om i hela Sverige. Vad
gjorde din kommungrupp?
– Vi ställde oss i Vilhelmina
kommunhus och demonstrerade två olika lunchtallrikar, där
den ena var lokalproducerad
och den andra importerad.
Den lokala tallriken bestod av
kött, potatis och morötter från
Vilhelmina och Umeå samt
grädde från Norrmejerier. Den
kostade oss 24 kronor att tilllaga och behövde bara 444 km
i transport. Den importerade
tallriken var vegetarisk och bestod av ris från Japan, sojabaserad biff från Kina, avokado från
Mexiko och kokosmjölk från
Papua Nya Guinea. Den kostade oss 57 kronor att tillaga
och den transporterades hela
35 340 km.
Hur bemöttes det?
– I Vilhelmina kommun handlar
man redan mycket lokal mat,
men många blev ändå överraskade över avstånden och
att importerade grönsaker är
betydligt dyrare än lokalproducerade. Någon fick sig även en
tankeställare gällande riset. När
man besöker en restaurang så
väljer man ofta ris av ren vana, men kanske ska man välja
potatis i stället. Potatis odlas i
Vilhelmina och går att köpa via
REKO-ringen.
Jenny Gotthold

Lyckad satsning på Facebook
Under 2019 sattes fokus på sociala
medier i det externa kommunikationsarbetet inom LRF Norrbotten och LRF
Västerbotten. Resultatet blev en 45-procentig ökning i räckvidd jämfört med
föregående år.
Det är via respektive sida på Facebook som
satsningen skett. Ett beslut att bredda målgruppen från att vara ganska medlemsorienterad, till att rikta sig till en bredare allmänhet,
gjorde att fler människor kunde nås. Under
2019 nådde LRF ut med sina budskap 855 000
gånger, vilken är en ökning med 45 procent
sedan 2018.
Filmer
I den nya satsningen mot allmänhet producerades bland annat ett 20-tal regionala filmer.
Här har det till exempel varit intervjuer med
kommuner, restauranger och handlare som

tog ställning för lokal mat, men även reportage från gårdar som berättat om sin hållbara
verksamhet.
Bondeskam gav reaktioner på facebook
Några inlägg, där LRF Norrbottens respektive LRF Västerbottens ordförande själva
skrivit har spridits särskilt bra. Det handlade
bland annat om ordet ”bondeskam”, som en
reporter använde i samband med en rapport från FN om klimatpåverkan. Från LRFs
sida pekades på skillnaderna mellan siffror
globalt och lokalt, och många användare på
Facebook höll med. Under året startade LRF
i norr också en sluten Facebook-grupp för
medlemmar, dit delar av det tidigare innehållet på Facebook-sidorna flyttades.
Debattartiklar
Men även traditionella pressaktiviteter har
fortsatt under året, och uppemot 180 olika
inslag där LRF har nämnts har noterats i de

regionala medierna. Förutom egna debattartiklar har det handlat om medierapporter
från regionstämmor, solelsprojekt,
bönder som prisats på olika sätt och
mycket annat.

Personal
Mats Granath
Regionchef
010-18 44 433
mats.granath@lrf.se

Ett 20-tal filmer har producerats regionalt och riktats
mot allmänheten på Facebook.

Annika Häggmark

En vecka med tema hållbarhet

I Haparanda besökte politiker bland annat Norrskenstomater och Norrskenssallad.

I anknytning till kommungruppernas särskilda aktivitetsperiod, vecka 47, genomförde 18 kommungrupper i båda länen
aktiviteter med tema hållbarhet. Allt för
att påverka politiker och tjänstemän att
få upp ögonen för de gröna näringarnas
strävan efter ett fossilfritt samhälle.

Politiker tog bussen
I Norrbotten skedde det minst lika mycket
aktiviteter. Haparandas politiker fick ta bussen till landsbygden där flertalet studiebesök
gjordes på mjölkgårdar, gårdsbutiker och
odlingar. Under resans gång diskuterades
bland annat lösningar för hur vi ska behålla
våra öppna landskap.

I Västerbotten ordnades en träff i Umeå
med politiker från Hållbarhetsutskottet där
kommungruppen förde en dialog om hållbar
upphandling. Vännäs kommungrupp höll i
ett uppvärmningsmöte med gårdsbesök för
politiker och anordnade ett studiebesök på
Norrmejerier och biogasanläggningen.

Dansade med politiker
Piteås politiker och tjänstemän fick
motionsdans innan de fick en föreläsning om
jordbrukets utveckling, åkermark som försvinner och den låga självförsörjningsgraden i
Norrbotten. Älvsbyns kommungrupp bjöd in
politiker och allmänhet till träff för att visa på
möjligheter inom de gröna näringarna. Det
blev föreläsningar om REKO-ringar, grönsaksodling, insekter och jordgubbar med mera.

Slog visningsrekord på hemsidan
Vindeln träffade näringslivsavdelningen och
diskuterade jord och skog. Besökarna i Vilhelmina kommunhus fick en demonstration
av en tallrik med lokala råvaror som jämfördes med en importerad. Tallrikarna visade på
stora skillnader i pris och avstånd vilket gav
visningsrekord på LRFs hemsida med hela
110 619 klick.

Detta är bara några goda exempel på vad våra
kommungrupper lyckades åstadkomma. Det
går att läsa om fler aktiviteter på vår hemsida.

Terrängkörningsutredningen lämnade i
december 2019 över sitt betänkande Hållbar
terrängkörning till regeringen. Bakgrunden
är att nuvarande lagstiftning från 1975 anses
föråldrad. När lagen stiftades fanns 28 500
snöskotrar. I dag är siffran uppe 328 000. Till
det kommer 117 500 terränghjulingar.
Dessa fordon ställer till med stora skador,
var fjärde LRF-medlem upplever skador och
störningar. I vissa områden i norra Sverige är
det nästan varannan. Problemet med dagens
lagstiftning är att körningen utanför led och
friåkningsområden inte är tydligt reglerad.

Ida Nyberg
Äganderättsexpert
010-18 44 307
ida.nyberg@lrf.se

Eva Carlsson
Strategisk kommunikatör
010-18 44 258
eva.carlsson@lrf.se

Maria Lindström
Verksamhetsutvecklare
010-18 44 419
maria.lindstrom@lrf.se

Jenny Gotthold
Medlemskommunikatör &
Verksamhetsutvecklare
010-18 44 230
jenny.gotthold@lrf.se

Tandlöst lagförslag om terrängkörning
I slutet av 2019 lämnades ett förslag till
ny lag kring terrängkörning till regeringen. Förslaget blev en stor besvikelse
för LRF.

Verksamhetsutvecklare
010-18 44 181
annika.haggmark@lrf.se

Många förare tror sig kunna köra med stöd
av allemansrätten, andra tror att det är tillåtet
så länge det inte skadar.
Hela utredningen är ett misslyckande När
utredningen tillsattes var förhoppningarna
stora om ett klargörande, och LRFs äganderättsexpert i norra Sverige, Ida Nyberg, satt
med.
– Nu känner vi stor besvikelse och hela
utredningen är ett misslyckande. Förslaget är
väldigt likt nuvarande lagstiftning och då har
vi kvar problemen, säger Ida.
LRF är inte ensam i kritiken av lagförslaget, utan har medhåll av Naturvårdsverket,
Svenskt Friluftsliv, Svenska Samernas Riksförbund och Sametinget, som lämnat ett
gemensamt yttrande, och nu förväntar sig att
regeringen gör ett omtag i frågan.

Smedjegatan 16,
972 33 LULEÅ
Tel: 0771-573 573
E-post: norrbotten@lrf.se
www.lrf.se/norrbotten

Var fjärde LRF-medlem upplever skador och störningar
pga. terränghjulingar.

V Esplanaden 19,
903 25 UMEÅ
Tel: 0771-573 573
E-post: vasterbotten@lrf.se
www.lrf.se/vasterbotten

