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Året då vi
försvarade
skogsbruket

2021 var året som präglades mycket av pandemin.
Vi hade tagit stora steg när
det gäller att ställa om till
digital verksamhet, då vi
tränat sedan mars 2020.
I Norrbotten fortsatte vi
anordna webbinarier. Det är
ett bra sätt att sprida kunskap och träffa både nya och
gamla medlemmar och vi
kommer fortsätta med det
under kommande år.
Men att träffas fysiskt är
speciellt och i höstas kunde
vi äntligen ha fysiska årsmöten i lokalavdelningarna.
Vi genomförde även en
uppskattad coronaanpassad
konferens för våra förtroendevalda på Wood hotel i
Skellefteå.
Efter nästan 36 år på LRF
valde regionchef Mats Granath att gå i pension under
hösten. Vi hade en stor
avtackning i samband med
konferensen och det var
många som ville tacka av en
värdefull medarbetare och
en riktig trotjänare.

I all motvind blåser det om till medvind

Då har vi lagt ännu ett år av pandemi bakom oss, våra verksamheter
har pågått som vanligt: dock med
några otippade ”stormar”.
Vårt svenska skogsbruk har länge
haft medvind som den självklara lösningen i Sveriges miljö-, klimat- och
hållbarhetsarbete, men det barkade
plötsligt iväg till ”striden om skogen”
där vårt skogsbruk istället blev ett fult
troll ända från Jouksovaara till EU.
Svea Skogs maskinlag i Pajala kommun blev utsatta för aktivister, det så
kallade Skogsupproret, som kedjade
fast sig i skogsmaskiner och blockerade vägar under lång tid. Skogsbruket
svärtades osakligt ner och med näbbar och klor har vi trovärdigt försvarat och förklarat, så folk ska förstå.
En uppskattad kampanj gjordes i
våra sociala medier, där vi presenterade olika skogsägare i norr – för att
ge skogsägandet kött och blod.
Ett stort arbete i kommungrupperna
lades ner i remissvaren till Vattendirektivet, mycket som ingen annan
remissinstans tänkt på.
En viktig del i LRFs påverkansarbete
mot politiker och myndigheter är ju
att vi kan våra frågor på bred front,
från medlemmen lokalt till experterna på riks.
En mindre storm var byggplanen
på Bodens kommuns bördigaste
åkermark. Med ena handen är kommunen duktig på att upphandla
lokal mat, men med andra tar man
med det här bort möjligheten att
producera lokalt. Bodens kommungrupp och Hushållningssällskapet

Annika Häggmark
Tf Regionchef
LRF Norrbotten

Norrbotten-Västerbotten jobbade för
att kommunen skulle tänka om och
förnuftigt rätt.
Under hösten kom kostnadskrisen
som en orkan och ett massivt påverkansarbete i hela Sverige drog igång.
De enorma prisstegringarna på handelsgödsel, diesel och el riskerar slå
ut många gårdar. Vädret kan vi bara
förhålla oss till, men politiska beslut
kan ändras, så omvärldsfaktorer inte
blir oöverkomliga, ett krav är att vi
ska ha långsiktiga spelregler och ett
lönsamt och utvecklande jordbruk.
I februari 2022 kom så beskedet att
regeringen hjälper till med en miljard i extrastöd, vilket självfallet var
glädjande.
Orosmoln finns, men vi kan glädjas
åt mycket också, som LRF fått igenom. Skogen och strandskyddet blev

framgångsrika vågvikter i riksdagen.
Strandskydd ska bero på nyttan,
det är skillnad på skyddsbehovet i
Stockholms skärgård och i glesbefolkad landsbygd, och man har rätt till
ersättning vid nekad avverkning på
grund av artskyddsregler. Dessutom
ett ökat konsumentstöd för lokal
mat, fler gårdsbutiker och REKOringar, länets matförsörjningsförmåga och beredskap lyfts allt oftare
i debatten, och enklare regler kring
skyddsjakt på trana och svan för att
skydda grödor.
Så i all motvind har vi sköna vindar
i ryggen och det ger oss bränsle att
fortsätta göra allt vi kan för att skapa
så bra förutsättningar som möjligt för
er medlemmar.
Jenny Karlsson
ordförande LRF Norrbotten

Norrbottens
regionstyrelse

Skogsbruket blev kraftigt
ifrågasatt under året. Först
via miljörörelsen, men snart
hakade även media på.
Förutom att svara med fakta
behövde vi tydliggöra personerna bakom familjeskogsbruket och gjorde en lyckad
kampanj i sociala medier,
där medlemmar fick berätta hur de tänker kring sitt
skogsägande och brukande.
Opinionsbildningsarbetet
för att visa på hur de kraftigt
höjda priserna på el, diesel
och andra insatsvaror påverkar lantbruket påbörjades i
november. LRF presenterade
ett krispaket på 6 punkter.
Mediagenomslaget har varit
stort och äntligen i februari
2022 kom en krismiljard. Vi
kommer fortsätta jobba för
ökad lönsamhet på långsikt.

Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten, sammanfattar året.

LRF Norrbottens regionstyrelse
har under 2021 bestått av sex
ledamöter. Ordförande är Jenny
Karlsson.
Bakre raden fr v: Sven Danell, Nikkala, Rolf Hjärtberg, Lovvikka och
Lars Eriksson, Hundsjö. Fr v Jenny
Karlsson, Granån och Josefin Lundberg, Svensbyn. Beatrice Ramnerö,
Lillkorsträsk är frånvarande på bild.

Nya namn i LRF Ungdomen
Det blev en rad nya ansikten inom
styrelsen för LRF Ungdomen Norrbotten vid årsmötet i november.
Senare valdes Klara Joanki, Kalix, till
ordförande och Henrik Ölund, Svensbyn till vice ordförande.
LRF Ungdomen Norrbottens styrelse:
Henrik Ölund, Svensbyn (nyval), Moa
Pettersson, Norrfjärden, Klara Jolanki,
Kalix (nyval), Vidar Nordgren, Luleå
och Amadeus Eriksson, Södra Bredåker
(nyval).

Beatrice till
riksstyrelsen
Växtagronomen Beatrice Ramnerö,
Lillkorsträsk, valdes under 2021 in i
LRFs riksförbundsstyrelse.
Beslutet fattades på LRF riksförbundsstämma den 25 maj, som hölls digitalt.
Hon och sambon Erik Johansson driver
ett diversifierat lantbruksföretag med
mjölk- och köttproduktion och entreprenad. Sedan tre år har de även en successivt växande bärodlingsverksamhet med
jordgubbar på 1,5 hektar.
– Jag känner mig hedrad och full av
förväntan inför mitt nya uppdrag. En
viktig fråga jag kommer att engagera mig
i är attraktionskraften, så att fler intresserar sig för att utbilda sig och jobba
inom lantbruksnäringen, sade Beatrice
Ramnerö.

Årets stämma blev digital
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Regionstämman 2021 hölls digitalt den 18
mars, där Jenny Karlsson, Granån, omvaldes
till ordförande. Bland annat en motion från
LRF Ungdomen Norrbotten behandlades.
LRF Ungdomen menade att en övre åldersgräns på EU-ersättningar skulle kunna vara
en väg för att minska inaktivt brukande av
åkermark. Det skulle utgöra ett incitament
att sälja eller arrendera ut. De yrkade på att
motionen skulle skickas vidare till riksförbundsstämman. Regionstämman beslutade
dock att istället skicka en skrivelse i motionens anda till riksförbundsstyrelsen.

Årets nötköttsföretag
Utmärkelser

KRAV-certifierade lantbruket Blomfeltsgården i Ale, Luleå, utsågs av LRF Norrbotten
till Årets nötköttsföretag 2021. Gården
drivs av Liselotte och Nils-Olof Rehnman,
och har både mjölkkor och köttdjur.

Vid regionstämman hyllades en rad pristagare. LRF
och Swedbanks gröna företagarpris på 10 000 kronor
gick till Böle Potatis & Kött, som drivs av Markus
Levander och Lisa Nes.

Verksamheten har idag 45 kor, och en
mjölkrobot. På gården finns även 90 kvigor
och stutar. Odlingen består av spannmål,
vall och rybs.

Lantbruket är den största enskilda potatisodlaren i
Norrbotten, med odlingar på 50 hektar. De har även
utökat nötdjursbesättningen och har nu cirka 350
djur. I motiveringen till utmärkelsen sägs bland annat
att Markus Levander och Lisa Nes är ”drivna lantbrukare som inte räds att investera framåt. De har god
kontakt med konsumenterna, är öppna och delar
med sig via sociala medier om livet på gården – verkliga ambassadörer för vår norrbottniska lokalproducerade mat.”

LRF Norrbotten menar att Blomfeltsgården är en värdig kandidat till priset.
Driften präglas av omtanke om djuren,
resurseffektivitet och bygger på ett ekologiskt kretslopp. Blomfeltsgården har alltid
arbetat för ett innovativt, modernare och
resurseffektivare lantbruk. För två år sedan
installerades 220 kvm solcellspaneler på
två olika tak. Blomfeltsgården gör också
ett bra arbete i att visa upp jordbruket för
allmänheten. Nils-Olof och Liselotte tar
emot studiebesök från bland annat skolor.
Tack vare bra lönsamhet har gården också
kunnat anställa en person.

Övriga utmärkelser
Årets aktivitetspris gick till LRFs kommungrupp i
Kalix, och en silvernål, LRFs hedersutmärkelse, gick
till Oskar Stenvall, Blåsmark.

Strid för åkermark i Boden
När det blev känt att Bodens kommun ville bygga bostäder på kommunens bördigaste åkermark krokade
LRF arm med Hushållningssällskapet NorrbottenVästerbotten för att protestera.
Bodens kommun vill bygga bostäder på Petön, ett
cirka 20 ha sammanhängande område med prima
åkermark. Att å ena sidan säga att kommunen stödjer
Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat, för ökad
livsmedelsproduktion, för att å andra sidan bygga på
åkermark, är minst sagt prov på dubbelmoral. Detta
framförde LRFs kommungrupp i Boden tillsammans
med Hushållningssällskapet vid ett möte med ansvariga tjänstemän och andra möten och kontakter med
politiker.
Ämnet slogs även upp stort i NSD och i P4 Sveriges
radio Norrbotten, samt att LRF skrev en debattartikel som publicerades i Norrbottens-Kuriren. Ingen
från Bodens kommun svarade på debattartikeln, och
ingen politiker har heller klivit fram för att ta tillbaka
förslaget om bostäderna.

Medlemmarna i norr
LRF är fortsatt Sveriges största företagarorganisation med 134 400 medlemmar som driver 66 500
företag.
I Norrbotten är vi 3218 medlemmar. Det är medlemmarna som
är grunden i hela vår förening,
och ett viktigt arbete är därför att
attrahera fler, men också att våra
befintliga medlemmar väljer att vara
kvar. Ju fler vi är desto lättare blir det
att påverka villkoren för det gröna
näringslivet.
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Hallå där …

Hulda
Wirsén

samordnare
Nära Mat

Under året har Nära Mat jobbat

Lokal mat det enda
som håller i längden

FOTO: JENNY GOTTHOLD

ordförande
LRF Norrbotten

med en hel del fakta på temat
hållbarhet och de odelbara dimensionerna: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet,
som tillsammans bygger långsiktig hållbarhet.
Med en miljömässig hållDebatten i samhället
barhet som den i norra Sverige
aktiviteter där det hållbara jordBert-Ove Gustafsson, med anställde Reza Hassini, prisas för sitt arbete med integration.
FOTO: STAFFAN SVENSSON
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De fick hjälp – han fick jobb

Nu prisas makarna Gustafsson för sitt integrationsarbete
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krisen kommer.”
beslutsfattare och allmänhet är
en enormt viktig uppgift. Med fler
Krisberedskapen
ökade
medlemmar
i ryggen
blir viplötsän mer
ligt
och
folk
började
hamstra
lyssnade på.

toapapper. Vi är många
Evasom
Carlsson
ler åt just det. Men vi ska vara
Påmedvetna
gång om att denna pandemi
ändå hjälpte både allmänhet
❖ Dialogdagar för lantbrukare
och myndighet
i Västerbotten. Länsstyrelsen
att förstå
bjuder in till dialogdagar. På agendan
hur sårfinns företagsfrågor som det nya
bara vi är
landsbygdsprogrammet (2021–2027),
i kris om
jordbrukarstöden, investeringsstövi inte har
den, Matkompassen – mer mat från
en robust
Västerbotten,
livsmedels-årets fältkontroller, rådgivning
om ängs- och betesmarker
produktion.
med Tack
mera.och
Kommande
lov fick vi dialogdagar:
18
februari
kl 9.30–15.30, daginga
katastrorummet
på Fordlunda
gymnasium,
fala följder.
Vi
Umeå.
fick våra insatsvaror och Väs19
februari kl.
9.30–15.30,
terbottens
bönder
kundehotell
fortLappland,
Lycksele.
sätta med farming as usual.
20Resandet
februari kltill
9.30–15.30,
Medandra länder
lefors
folkhögskola
&
konferens,
begränsades och man tillämpaSkellefteå.
de hemester, vilket medförde
För
mer info ochpåanmälan
besök:
att efterfrågan
lokala deliwww.lansstyrelsen.se/vasterbotten
katesser och besöksmål ökade
kraftigt.
Vildmarksvägen och många
❖ Kommungruppskonferens
av våra landsbygdsföretag
fick i
Västerbotten,
den 25–26 februari,
besöksrekord
Forsen
i Vindeln. denna sommar.
LRF Regionstämma Norrbotten,
Coronakrisen
har visati Björsbyn.
att vi
den
12 mars, på Vineyard
står
stadigt
i
en
annars
väldigt
Kommungruppskonferens Norrskakig
tid.
Vi kan
leverera
både
botten
den
23–24
mars,
Clarion
mat,
natur och upplevelser.
hotel
Luleå.
Nu
behöver vi politiska
beslut
LRF
Regionstämma
Västerbotten,
som
säkrar
konkurrenskraften
den 26 mars, Medlefors i Skellefteå.

för det norrländska jordbruket.
det är i normala
tidermat,
vi läg❖ För
Framtidsdag
med Nära
ger
grunden
för
vad
som
finns
Norrbottens livsmedelsstrategi, den
tillgå
kriseni Björsbyn.
kommer.
26 att
mars,
pånär
Vineyard
Mer info kommer på lrf.se/norrbotten.

Medlemsinformation
från LRF. från
Här berättar
om vad
LRF tyckervarje
och gör,
centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!
Medlemsinformation
LRF. IviLand
Lantbruk
vecka!

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

Lantbruket
står stadigt
Jenny Karlsson
i en skakig tid

Har vi glömt
bort social
hållbarhet?
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Vi är
inne i Vattendirektivets
Pånu
släktgården
i norra Väster-

LRF Ungdomen Norrbottens motion ska inte åldersdiskrimera eller inskränka på äganderätten, menar Beatrice Ramnerö,
ordförande LRF Ungdomen Norrbotten
FOTO: ERIK JOHANSSON

LRF Ungdomen Norrbottens motion till regionstämman:

Sätt en övre åldersgräns
för ersättningarna från EU
Kurt Hulkoff, ägare av Hulkoffgården, fick besök av politiker och tjänstemän från Haparanda kommun.

FOTO: EVA CARLSSON

Haparandas politiker fick
ta bussen till landsbygden

Regionstämmorna för LRF
Norrbotten respektive LRF
Västerbotten blir i år helt
digitala. Det är totalt fyra
motioner som kommer att
behandlas på stämmorna,
varav en är skriven av LRF
På kort tid
har 18 av LRFs
Ungdomen
Norrbotten
som
kommungrupper
utfört olivill
införa en övre ålderska aktiviteter
i Norrbotten
gräns
på EU-ersättningar.
och Västerbotten. Allt för
att
påverkaNorrbotten
politiker har
och
LRF
Ungdomen
tjänstemän
att få
upp
ögotidigare
år följt samma
linje
och
fokuserat
på föryngring
lantbruket
nen för
de grönaavnäringi sina
motioner,
även årets
motion
arnas
nyckelroll
i strävan
följer
detta
tema.
För
att
öka
förefter ett fossilfritt samhälle.

sörjningsförmågan och bibehålla
en framtida livsmedelsproduktion
Haparandas kommungrupp inspibehövs fler lantbrukare som är
rerade kommunens landsbygdsutvilliga att investera långsiktigt och
vecklare att göra en bussresa. Detta
bidra till utveckling av lantbruket.
är något kommungruppen anordnat två gånger tidigare. Denna
I motionen lyfter de att unga lantgång var det kommunstyrelsens,
brukare av förklarliga skäl är mer
näringslivstjänstemannens och
benägna att till exempel satsa på
kommunchefens tur att få följa
nybyggnationer och täckdikningar
med.
än vad äldre lantbrukare är. För att
– När man vill visa och prata
unga potentiella lantbrukare ska få
om igenvuxna landskap så blir det
möjlighet att driva lantbruk måste
mer på riktigt när man får se det i
det finnas fler gårdar, företag och
praktiken, säger Carin Kerttu ordmark att köpa eller arrendera.
förande för LRFs kommungrupp i
Haparanda.

Hallå där …

Bussen stannade till på Drömmens

– I dag är många lantbrukare i
Norrbotten över pensionsåldern,
men alla brukar inte marken de
äger, de putsar åkrarna och får
EU-ersättning. Detta gör att inaktivt brukande gynnas, säger
Beatrice Ramnerö, ordförande LRF
Ungdomen
Norrbotten.
– Vi pratade
om att hitta lösning-

på äganderätten. Är du äldre och
fortfarande aktivt brukar marken
så ska du såklart fortsätta göra
det. Vi vill göra det ekonomiskt
intressant att sälja och arrendera
precis som det ska vara ekonomiskt
intressant att bedriva jordbruk,
menar Beatrice.
Hallå där
Norrbotten
har …
Sveriges billigasar för att rädda klimatet och kunna
Detbehålla
har diskuterats
vad
ett aktivt
te mark men även minst antal fastvåra öppna
landskap.
Vi
lantbruk
kopplat
till
EU-ersättDetta gör att lantbruket
Lena Ekh
måste använda och bruka den åker- ighetsköp.
ningar
är.
Sveriges
riksdag
har
i
Norrbotten
måste föryngras.
kommunchef
mark som i dag håller på att växa
skrivit
att:
Gårdsstödet
ska
bidra
LRF
Norrbottens
regionstämma
i Haparanda
igen. En lösning på problemet kuntillde
sysselsättning
och
aktivitet
i
sker
digitalt
via
Teams
den 18 mars.
vara att bygga en ny biogasSveriges
alla
landsbygder,
stärka
Du följde med på
anläggning eller, som energialtermotioner som kommer
konkurrenskraften
i jordbrukssekbussresan som
nativ till flis, använda
den obruka- Övriga
behandlas
på LRF Västerbottens
torn
på
så
marknadsmässiga
villkor
anordnades för
de marken till att producera energi,
digitala
regionstämma
den 23 mars
som
möjligt
och
generera
en
hög
Haparanda kommuns politiker
säger Carin.
via Teams:
nytta för natur- och kulturmiljöer.
och tjänstemän där ni besökte
Under resans gång diskuterades
l LRF ska verka för att ta bort
Departementsserien 2014:6 (om
olika företag på landsbygden.
även övriga frågor som berör lands”öarna” på kartan för både komGårdsstödet 2015–2020).
Vad tyckte du om resan?
bygdsutvecklingen. Det var allt från
pensationsstöd och nationellt stöd.
Genom att införa en övre ålders– Det är fantastiskt inspirerande
generationsskifte, avsaknaden av
Alternativt verka för att kompensegräns på EU-ersättningarna vill
att se hur man bedriver verkgång- och cykelvägar samt fiber till
ra dessa områden.
LRF Ungdomen i Norrbotten gynsamhet i liten skala inom olika
upphandling av lokal mat. Frågor
l Organisationen ska agera med
na ett aktivt lantbruk, vilket kan
områden på landsbygden och
som kommunen redan jobbar med,
kraft för att höja lönsamheten inleda till fler gårds- och markafatt man kan försörja sig på det.
men som de fokuserar mer på.
om de gröna näringarna, förenkla
färer, fler generationsskiften och
Det var väldigt intressant att
regelverk och byråkratin runt föreatt fler väljer att arrendera ut sin
höra om hur man vidareförädlar
Det är många andra aktiviteter
tagandet.
jordbruksmark till yngre drivna
produkter som man odlat på
som nyligen har genomförts i båda
l Varje lokalavdelning ska utse ett
företagare.
sin egen gård, som till exempel
länen. I Umeå ordnades det till
viltombud på respektive årsmöte.
– Det är inte meningen att ålPesulas rybsolja. Det är även
exempel en träff med politiker från
Jenny Gotthold
dersdiskriminera eller inskränka
viktigt för oss på kommunen att
Hållbarhetsutskottet, med bland
vi får komma ut och får möjligannat en dialog om hållbar uppheten att föra en dialog med
handling.
företagen på landsbygden.
Vännäs kommungrupp genomVad diskuterade ni?
förde
ett
uppvärmningsmöte
med
– Jag har tidigare arbetat mycket
uppväxt i Örebro och har rötter
– Vi pratade om deras verksamgårdsbesök för politiker samt ett
med terrängkörningslagen, lagi Byske och Boliden, Västerbotheter och om vad kommunen
studiebesök på Norrmejerier och
stiftning kring infrastrukturfrågor
ten. Tidigare har jag arbetat med
skulle kunna göra bättre, samt
biogasanläggningen.
samt äganderättsfrågor inom
bland annat förvaltningsrätt i
vilka utmaningar de som företag
I
Vindeln
höll
man
en
träff
med
skog. Det känns spännande och
domstol, fastighets- och affärsjustår inför. Att se deras verksamNäringslivsavdelningen
och
näjag ser verkligen fram emot att
ridik och det senaste året har jag
het med egna ögon skapar
ringslivssekreteraren
där
bland
tillsammans med resten av den
haft uppdrag som regionchef för
större förståelse
för vad de gör
annat
jord,
skog
och
hållbarhet
kompetenta
äganderättsgruppen
LRF Mittnorrland.
och
för
hur
företagarna
har det
diskuterades.
hugga tag i dessa frågor.
Vad tror du att du i din nya tjänst

trädgård, en stor tomat- och salAnders
ladsodling och så blev det lunch
Blomberg
på Hulkoffgårdens restaurang som
ny äganderättsexpert
även har dikor för köttproduktion.
för norra Sverige.
Det blev även ett besök på Carin
Kerttus
egna ekologiskt KRAVVem är du?
godkända
mjölkgård samt på Pesu– En naturmänlas
Lantbruk
som utöver
mjölkproniska med intresse
för fiske
och
duktion
bedriver
både
gårdsbutik,
matlagning som bor i Jämtland,
Jenny Gotthold
senapsoch rybsoljeproduktion.
kommer kunna bidra med?
5 mil utanför
Östersund. Jag är
Läs om fler aktiviteter i Norrbotten
Gårdarna är två av de fåtal mjölkoch Västerbotten på vår hemsida.
gårdar som finns i Haparanda i dag.

i praktiken.

Jenny Gotthold
Jenny Gotthold

tredje,
sexåriga
tyckbotten
drivercykel.
jag ettMan
KRAV-goder att
detlantbruk.
under denna
borde
känt
Precistidsom
för
ha hunnit
jämna kolleger
ut sig länderna
många andra
blir daemellan,
attlånga,
man mäter
lik-under
garna så
ofta
speciellt
värdigt
och
använder
lika
mycksommarhalvåret då traktorn
et undantag
och mindre
dånar närmast
dygnetstränga
runt.
krav iTrots
alla EU-länder.
detta klagar aldrig byMen
Sverige
fantastiskt.
borna
där jagärbrukar
marken.
Visst
är
det
väl
bra
att Sverige
Tvärtom hälsar alla
glatt när jag
ligger
i framkant,
men Förståeldet får
kommer
rullandes.
intesen
gå kring
så långt
så
att
det
värdet av entynger
levande
nedlandsbygd
hela den gröna
så
är stor,näringen
vilket också
man
hellre
avvecklar
fortsätgör
att man
kännerän
uppskattter ning.
producera mat och träprodukter.
Sverige
har inte
avänMed detta
sagtanvänt
så finnssig
det
så många
undantag
och
mindre
då orsak till oro. Det propageras
stränga
krav
som andra
länder
nu för
minskad
stödnivå
för det
gör.svenska lantbruket samtidigt

som det planeras att introdumiljökrav och
”I cera
Vissytterligare
graderas
regler för oss att följa.
vattnet
i blå, försämra SveAtt ytterligare
riges bönders
konkurrenssitugrön,
gul, orange
ation och lönsamhet går helt
och
sist
röd, som som
emot
livsmedelsstrategin
att landets
produktion
ärsäger
dålig
status.”
ska öka. Sveriges lantbrukskår
är ledande på djuromsorg, vi
I verktyget Viss kan man hitta
är resurseffektiva och tillsamstatusen
på vattnet
samt föremans med
skogsbruket
blir vi en
slagna
åtgärder
för
att
höja dennyckelspelare i omställningen
samma.
graderas
i blå,
till ettVattnet
fossilfritt
samhälle.
grön, gul, orange och sist röd,
som är dålig status. Med de tre
”Ge oss
sistnämnda färgerna tillkommer
förutsättningar
åtgärder
för att höja statusen.
Tittar man övergripande
att bedriva ett
på Sverige så är mer än halva
hållbart
och jämfört
landet
gult eller sämre
med
ett grannland
som har en
lönsamt
lantbruk.”
del gult, men mest grön eller blå
status.
I Sverige genomförs det redan
en hel del frivilliga insatser som
det inte söks stöd för. Dessa
finns inte med i Viss som genomförda åtgärder och räknas
därför inte med i statusberäkningarna.
Vi behöver hjälpas åt att se
över vattnet, lägga till genomNu är det upp till landets politiförda
åtgärder som inte finns, så
ker atthöjs.
bekänna färg. Om ni vill
statusen
ha
kvar
en av
absolut
För att veta
hurvärldens
du hittar
stabästa
livsmedelsproduktion
tus och agerar i Viss så besök lrf.så
är det dags
att under
visa attVattenni menar
se/vatten
och läs
allvar
genom
att
ge
oss
förutdirektivet, där finns massor
av
sättningar
till
att
bedriva
ett
information.
hållbart
och
lönsamt
lantbruk.
Om vi hjälps åt kommer vi
Landsbygden
alltid för
närmare
sanningenbehövs
att vi i Sveatt
försörja
vår
befolkning
rige har ett mycket bra vatten.med
mat. Varför då inte vår egen?

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

verksamhetsregionstyrelsen
utvecklare
LRFVästerbotten
Norrbotten

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Maria
Andreas
Lindström
Bergmark

Medlemsinformation
från LRF. från
Här berättar
om vad
LRF tyckervarje
och gör,
centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!
Medlemsinformation
LRF. IviLand
Lantbruk
vecka!

Vad
du
Dethar
är dags
för
attfärg
visa att ni
på
ditt vatten?
menar
allvar
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Hallå där …

samordnare
Nära Mat

Under året har Nära Mat jobbat

Lokal mat det enda
som håller i längden

FOTO: JENNY GOTTHOLD

ordförande
LRF Norrbotten

Hulda
Wirsén

med en hel del fakta på temat
hållbarhet och de odelbara dimensionerna: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet,
som tillsammans bygger långsiktig hållbarhet.
Med en miljömässig hållMedsom
sinaden
innovativa
vill Adrian Mellgren,
Ellinor
Emilsson och Moa Johanssonaktiviteter
öka Norrbottens
självförsörjningsgrad.
Debatten
i samhället
barhet
i norraidéer
Sverige
där det
hållbara jordkan man tyckas vara nöjd, men
bruket
presenterades
för lokala
handlar just nu mycket
vi har ändå stora utmaningar.
beslutsfattare.
Men
LRF
är även en
om klimat och hållbarhet.
Lönsamhet och att hushålla
aktiv partner på länsnivå, till exemLRF Norrbotten och LRF
med resurser är centrala delar
pel kring de regionala livsmedelsVästerbotten jobbar stäni hållbarhetsarbetet och nästan
strategierna.
digt med att lyfta fördelarutnötta diskussionsämnen. Men
na med norrländsk mat i
För att nå allmänheten läggs en
hur kan vi se till människorna,
hopp om att påverka konsustor del av LRFs kommunikationssom en av de viktigaste resurTre unga, innovativa entre- menter, politiker och andra
även med syrestenar som gör att
resurser på sociala medier.
serna för att upprätthålla en
bakterier hålls borta.
prenörer
har
lyckats
odla
beslutsfattare.
– Vi har bland annat producerat
hållbar livsmedelskedja?
grönsaker,
och
filmer
där bönder berättar om sina
Faktum
är att i kryddor
våra livsmedI stället för jord används kokosörter
i
subarktiskt
klimat,
I dag är varannan
hållbara
lantbruk, och
och stenull.
speglat Till
andelsstrategier läser jag ytterst lite
fiber, lecakulor
utan
begränsad
tugga vi svenskar äter
ra aktörer
som
vill
ta
ställning
för
om hur
vi jord,
ska jobba
med socialbeskillnad från jord så tillför dessa
vattning
och
med
hjälp av
importerad. Sedan
närproducerat,
som
matbutiker
hållbarhet
för att
öka
självförsubstrat ingen näring. I stället beavregleringen, i samochrikas
restauranger,
berättar
sörjningsgraden.
Det är extremt
överskottsvärme
från ett
vattnet med
kväve,Mats
fosfor och
band med att Sverige
Granath.
få individer
som ska
producera
datacenter
i Luleå.
kalium och en Trichodermasvamp
gick med i EU för 25
Kommuner
duktiga
mat till väldigt många mänsom skyddarsom
motvarit
patogener
och
år
sedan,
har
livsmedpå
att
upphandla
lokal
mat
har
niskor.
Vilket
ansvar
är
inte
det?
Mats
Moa Johansson och Adrian Mellbidrar med goda bakterier.
uppmärksammats
medialt
då LRF
Hur
upplever
gren
arbetadevåra
för producenLTU (Luleå Tek- elsimporten i Sverige Granath
– Jord är väldigt
komplext
och
ökat.
Det
beror
inte
på
under
2019
delade
ut
diplom
ter det
att
vara
just
lantbrukare,
I
stället
för
jord
Växterna
växer
på
niska Universitet) Business när de
det är svårt att utläsa exakttill
vad den
ändrat inköpsmönster
av exotisoch Skellefteå.
medfick
ett isocialt
forum
somett
hetsbland
höjden
i tillsågade Boden
uppdrag
att lösa
problem ett används
innehåller
näringsmässigt. Därför
ka
livsmedel,
utan
största
delen
av
Även
vissavikommungrupper,
till
ar till
pajkastning?
annat isolering.
dagvattenrör.
som Norrbottens län står inför,
tillsätter
näring i vattnet beroenökningen består av varor som diexempel
Lycksele,
har
lyft ”sina
”
samt uppfylla så många av FNs
de på vilket
stadie
växten
befinner
Samhället
har
förändrats
myckrekt
konkurrerar
med
det
svenska
kommuner,
och
det
har
spridits
på
hållbarhetsmål som möjligt.
elanvändning. Dessa producerar
sig i, förklarar Ellinor.
et under
senaste
decenniervaror – som
mejeriproolika Nästa
sätt. steg är att utveckla contaDe de
valde
att fokusera
på att öka jordbrukets
mycket spillvärme
som
vi vill
na. Vad
som
är
viktigt
i
mändukter,
kött,
grönsaker
och
ost.
LRF
och LRF
NorrNorrbottens självförsörjningsgrad
återanvända till odling, förklarar
inrarVästerbotten
för odling utomhus
i samarniskors
liv
–
det
finns
semestrar
–
Accepterar
vi
den
ökade
imbotten
har
i
dag
varsin
Facebookgenom att försöka sig på året-runtAdrian.
bete med Rise. Projektet har hittills
somodling
bordepå
firas,
porten av varor som vi själva kan
sida.
Under 2019
inläggens
ett fritidsaktiviteannorlunda sätt.
finansierats
av nådde
vinstpengar
från två
ter som
skjuts,
kompisså accepterar vililla
även
budskap
ut 850
gånger,
en ökI det 10 kvadratmeter
od– kräver
Det kalla
klimatet
i Norrbotten producera,
tävlingar
samt000
LTU
Business.
relationer
som ska underhållas
arbetstillfällen,
en försämrad
ning med 45 procent jämfört
med
Jenny Gotthold
lingsrummet
på Porsön
i Luleå
gör odlingssäsongen
väldigt kort färre
och och
livskamrater
som
hos våra
vår en
2018. Antalet följare har stigit med
strömmar
varmföretagare,
luft in genom
vi förväntar
ossger
attupp.
kunna äta ekonomi
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Bäst före
ärKarlsson
ofta
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bra efter

Har vi glömt
bort social
hållbarhet?

Innovatörerna får det att grönska
trots kyla och avsaknad av jord

LRF Norrbotten är
Andreas
den region
inom
Resoluth
Lantbrukarnas
LRF Ungdomen
Riksförbund
som procentuellt
Västerbotten
sett ökade mest i antal företagarmedlemmar under 2019.
– Det är jätteroligt, jag känner mig
På och
mittglad.
filpaket
i kylskåpet
stolt
Ökningen
var på står
två
det
”Bäst
före
ofta
bra
efter” och
procent vad gäller företagarmeddet stämmer.
lemmar
och tillsammans med perJag tänker att är
deviorden
besonmedlemmarna
nu 3 294
skriver
det
liv
vi
lever
nu
på
ett
medlemmar.
bra
sätt.
Vi
hör,
läser
och
ser
om
Även LRF Västerbotten ökade och
hur
rådande
situation
påverkar
var tredje bäst i landet. Hur ska
vår vardag.
man tolka de här siffrorna?
Det var bättre förr, är ord jag
– Det visar att vi verkligen jobbar
ofta får höra av personer med
med rätt frågor, de som är viktiga
mer livserfarenhet än mig. Efter
för företag inom de gröna näringdom orden kommer en historia
arna. Både i Norrbotten och Vässom ska beskriva för mig att
terbotten har vi satsat på många
samhället inte är sig likt.
träffar med äganderättsexperter
dit också markägare bjudits in.
Pandemitider, business as
Vad händer nu?
usual, många olika uttryck växer
– Att förmedla betydelsen av det
fram. Vi lever och verkar i en
lokala jord- och skogsbruket till
värld som i normalfallet långbeslutsfattare och allmänhet är
samt förändras. Förändring är
en enormt viktig uppgift. Med fler
något som är svårare att accepmedlemmar i ryggen blir vi än mer
tera och anpassa sig till desto
lyssnade på.

mer rotade vi är.
Eva Carlsson
Utveckling sker ständigt
och
om saker var positiva förut
På även
gång
är det trots allt det vi gör här
❖ Dialogdagar
för lantbrukare
och nu tillsammans
med våra
i Västerbotten.
Länsstyrelsen
beslut som skapar
samhället vi
bjuder
in till
dialogdagar. På agendan
lever
i nu.
finns företagsfrågor
som
nya
Jag vet att det
blirdet
ljusare,
landsbygdsprogrammet
(2021–2027),
7 minuter varje dag för att vara
jordbrukarstöden,
exakt i den delinvesteringsstöav vårt land där
den,jag
Matkompassen
– mer mat från
bor.
Västerbotten,
årets
fältkontroller,
rådTa vara på ljuset och gör det
givning
om
ängsoch
betesmarker
du kan.
med mera.
Själv längtar jag till i sommar
Kommande
dialogdagar:
när vi får fylla
våra djuptallrikar
18med
februari
kl
9.30–15.30,
dag-på förjordgubbar
och läsa
rummet
på Fordlunda
packningen
”Bästgymnasium,
före ofta bra
Umeå.
efter”.
19 februari kl. 9.30–15.30, hotell
Lappland, Lycksele.
20 februari kl 9.30–15.30, Medlefors folkhögskola & konferens,
Skellefteå.
För
merviainfo
och
anmälan
besök:
följde
sina
skärmar
hemifrån.
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
På slutet fanns det möjlighet att
ställa frågor.
❖Hur
Kommungruppskonferens
tyckte ni det gick?
Västerbotten,
25–26 men
februari,
i
– Vi hade 32den
anmälda
det var
Forsen
i
Vindeln.
nog fler än så som deltog. FörLRF
Regionstämma
Norrbotten,
delen
med att det var
digitalt var
denatt
12deltagarna
mars, på Vineyard
i Björsbyn.
hade möjlighet
att
Kommungruppskonferens
Norrfölja med in i skrapgångarna
och
upp den
på övervåningen
och in i robotten
23–24 mars, Clarion
botrummet,
vilket inte hade varit
hotel
Luleå.
lika Regionstämma
enkelt om besöket
hade varit
LRF
Västerbotten,
fysiskt.
Vi
kommer
nog
anordna
den 26 mars, Medlefors i Skellefteå.
fler digitala studiebesök även om
vi såklart hoppas
påNära
fysiska
besök
❖ Framtidsdag
med
mat,
i framtiden.
Norrbottens
livsmedelsstrategi, den
Gotthold
26 mars, på VineyardJenny
i Björsbyn.
Mer info kommer på lrf.se/norrbotten.
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På släktgården
i norra
VästerLokalt
producerad
mat inne-

Seija Fallemark som sitter i styrelsen för Nära Mat Boden står bakom kassadisken i den nyöppnade saluhallen.

Burträsk, Skellefteå, Vännäs, Boden
… allt fler saluhallar öppnar i norr
Kurt Hulkoff, ägare av Hulkoffgården, fick besök av politiker och tjänstemän från Haparanda kommun.

FOTO: EVA CARLSSON

Haparandas politiker fick
ta bussen till landsbygden

På eget initiativ av producenter har det sedan några
år tillbaka funnits en saluhall i Burträsk. Förra sommaren fick Västerbotten
tillökning av Matverket i
Skellefteå, tätt ackompanSaluhallen ligger mitt i centrala Boden.
jerat
av saluhallen
Vännäs.
På kort
tid har 18iav
LRFs
– Vi pratade om att hitta lösningar för att är
rädda
klimatet
och kunna
Ikommungrupper
slutet av mars öppnade
utfört oli- ”Syftet
att
göra
behålla
våra
öppna
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Vi
Norrbottens
saluhall
i Boka aktiviteter
i Norrbotten
lokalproducerad
måste
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och
bruka
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åkerden.
bevis på att efterochEtt
Västerbotten.
Allt för
mark
som
i
dag
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på
att
växa
mat mer tillgänglig
frågan
på lokalpolitiker
mat i norr
att påverka
och
igen. En lösning på problemet kunökar.
tjänstemän att få upp ögoför
alla.”
de vara
att bygga en ny biogasnen för de gröna näringanläggning eller, som energialterarnas nyckelroll i strävan
nativ
tillav
flis,
användatorsdag
den obrukafullt
urval
produkter
till
När saluhallen i Vännäs öppnade
efter
ett
fossilfritt
samhälle.
de
marken
till
att
producera
energi,
lördag varje vecka. Det är genuina,
förra året berättade initiativtagaren Ewa Lindgren, Levagård, om
kommungrupp
inspihurHaparandas
viktigt det var
för många att
rerade
kommunens
landsbygdsutkunna äta lokalproducerad mat.
vecklare attfinns
göra det
en bussresa.
Gårdsbutiker
gott om i Detta
är
något
kommungruppen
anordbåde Norrbotten och Västerbotten
nat
två
gånger
tidigare.
Denna
men nu verkar det som att även sagång vari det
luhallarna
norrkommunstyrelsens,
förökar sig.
näringslivstjänstemannens
och
I slutet av mars hade saluhalkommunchefens
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med.
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Hulkoffgårdens
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blev
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vande ekonomiska
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på PesuBoden som nu ska
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mjölkprodriva saluhallen.
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nyrenoverade
gårdar
som
finns
i Haparanda i dag.
na, hittar du ett omsorgs-
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lokalproducerade
produkter som
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–bygdsutvecklingen.
Syftet med saluhallen
är att
generationsskifte,
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i
Norrbotten
Jenny Gotthold
verket Vuollerim.
bech.
och Västerbotten påFOTO:
vår hemsida.
KARINA LINDH
Jenny Gotthold

botten
driver jag
ett KRAV-godbär
en minskad
belastning
på
känt lantbruk.
Precis
för
miljön
och klimatet.
Vi som
behöver
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brytas.
har
goda
emot
livsmedelsstrategin
som
förutsättsäger
att
landets
produktion
ningar att
ska till
öka.enSveriges lantbrukskår
bidra
är
ledande
ökad intern på djuromsorg, vi
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klimatet,
fler jobb på landsförutsättningar
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lönsamt lantbruk.”

Länets livsmedelsstrategi, som
tagits fram i bred samverkan
mellan myndigheter, företag
och berörda organisationer,
synliggör potentialen för ökad
produktion av nya och gamla produkter. Vi behöver öka
takten i förädlingen och på ett
tydligare sätt koppla samman
Matlänet Västerbotten med tuNu är det upp till landets politiristnäringen.
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att gemensamt
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är
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att
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mer
hållbartoch
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lönsamt
attraktiv
fler villlantbruk.
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och Landsbygden
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att
försörja
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med
Det ger mer mat och fler jobb
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Varför
då
inte
vår
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från matlänet Västerbotten.

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

ordförande
LRF Norrbotten

Hulda
Wirsén

samordnare
Nära Mat

Under året har Nära Mat jobbat

Lokal mat det enda
som håller i längden

med en hel del fakta på temat
hållbarhet och de odelbara dimensionerna: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet,
som tillsammans bygger långsiktig
hållbarhet.
Håkan
Dalsfelt vid sin åker där 500 äppelträd ska planteras under sensommaren.
Med en miljömässig hållDebatten i samhället
barhet som den i norra Sverige
kan man tyckas vara nöjd, men
handlar just nu mycket
vi har ändå stora utmaningar.
om klimat och hållbarhet.
Lönsamhet och att hushålla
LRFunik
Norrbotten
och LRF i norra
terroir och vinregion
20-talärlantbruk
och
medEtt
resurser
centrala delar
Västerbotten
jobbar
Sverige, samtidigt som ständet öppmarkägare i norr
samt en
i hållbarhetsarbetet
och nästan
digt
med
att
lyfta
fördelarnar
möjligheter
för
till
exempel
lokal
ciderproducent
i Vänutnötta
diskussionsämnen.
Men
nalantbrukare
med norrländsk
i
att bidra mat
med positiva
hurnäs
kan utanför
vi se till människorna,
Umeå satsar
effekter
på
jordbruk,
turism
och
hopp om att påverka konsusompå
enett
av de
viktigaste resursamverkansprojekt
hållbarhetsfrågorna,
berättar
Anmenter, politiker och andra
serna
attöka
upprätthålla
en förförför
att
den lokala
dreas Sundgren, VD och grundare
beslutsfattare.
hållbar
livsmedelskedja?
ädlingen.
Nu ska 12 000
av Brännland Cider.
Faktum är att i våra livsmedäppelträd planteras och få
I dag är varannan
elsstrategier läser jag ytterst lite
regionen att blomstra.
Projektet
går iäter
samklang med EUs
tugga
vi svenskar
om hur vi ska jobba med social
Green
Deal
och
importerad. Sedan ska kombinera
hållbarhet för att öka självförtraditionellai och
avregleringen,
sam-moderna metoder
sörjningsgraden. Det är extremt
I
ett
försök
att
starta
samt
utvärdera
flera olika äppelband med att Sverige
få individer som ska producera
en
högproduktiv
sorter.
Målet
är
att skapa en möjgick med i EU för 25
mat till väldigt många mänäppelodling
med nya
lighet för
blivande äppelodlarna
år sedan,
harde
livsmedniskor.
Vilket ansvar
är inte det?
Mats
odlingsmetoder
anatt
optimera
markanvändningen,
elsimporten i Sverige
Hur upplever våra producenGranath
till ett
minska
på transporter
ökat.
Det beror
inte på och vattenter passade
det att vara
justnordlantbrukare,
10 som hetsi regionenav
samt
skapa
ett förbrukning
ändrat inköpsmönster
exotismedligt
ettklimat
socialtska
forum
hektar kommersiellt
en helt ny hållbar jordbruksgren.
Andreas
ka livsmedel, utan största delen av
ar till pajkastning?
gångbara äppelodling- Sundgren
I dagsläget har ett 20-tal blivanökningen består av varor som diar etableras i Norrbotde odlare gått med i projektet
Samhället har förändrats myckrekt konkurrerar med det svenska
ten, Västerbotten, Västernorrland
som nu är fulltecknat.
et under de senaste decennierjordbrukets varor – som mejeriprooch Jämtland.
Deltagarna har blivit erbjudna. Vad som är viktigt i mändukter, kött, grönsaker och ost.
niskors liv – det finns semestrar
– Accepterar vi den ökade imProjektet sker i samverkan melFOTO:av
JOHAN
som borde firas, fritidsaktiviteporten
varor som vi själva kan
lan den lokala ciderproducenten
GUNSÉUS
ter som kräver skjuts, kompisproducera, så accepterar vi även
Brännland Cider, lantbrukare och
relationer som ska underhållas
färre arbetstillfällen, en försämrad
markägare i norr, LRF, länsstyreloch livskamrater som ger upp.
ekonomi hos våra företagare, vår
sen Norrbotten, odlingsexperter
Vad krävs för att det ska vara
skillnad i klimatinsatsen, sämre
samt nationella och internationella
fortsatt intressant och möjligt
djurhållning och igenvuxna landintressenter. Projektet startade
att leva och verka på landsbygskap, säger Mats Granath, region2020 och kommer pågå till 2023.
den och inom vår bransch? Som
chef LRF Norrbotten och LRF Väs– Det är ett avgörande steg i
primärproducent, eller kanske
terbotten.
arbetet med att skapa en helt
som rådgivare, veterinär, säljare,
LRF arbetar för att jordbruken i
livsmedelsförädlare, tjänsteman
länen ska bedriva en lönsam verkeller chef? Oavsett kön eller
…på gård
samhet i en konkurrensutsatt omålder, Hallå
om mandär
är född
värld.merinofår inte passar i vårt klimat,
ellerKicki
inte. Landström
Medmen
detden
externa
kommunikaJag
tror att ledarskapet är
här typen finns bland anfårbonde
tionsarbetet
vill
man
få konsumenviktigt. För att skapa attraktiva
nat i England och på Färöarna.
ter,
politiker
och
beslutsfattare
att
arbetsplatser,
för
att
skapa
goda
Hur många lamm föddes i vår?
Er gård, Forsbacka
förstå
att
den
mest
hållbara
maten
relationer,
fungerande
struk– 36 stycken. Våra embryon är
Lamm i Vännäs, och
är denhämtade
lokala maten.
turerfyra
ochandra
ge våra
medarbetare
från Australien, från två
gårdar
i
–
Vi
jobbar
regionalt
tillsam-och
möjlighet
att
utvecklas
och
trihelt obesläktade bagglinjer
Sverige har börjat
mans det
medärvåra
förtroendevalda,
vas på
jobbet.
redan
på gång med nya
föda
upp renrasiga lamm med
vilket
resulterar
exempelvis
mö- till
I vår
bransch
är
vi
av
naturen
obesläktadei linjer
som kommer
namnet Poll Merino. Berätta.
ten
med
beslutsfattare,
nätverk
ochatt
arbetsamma
och
drivs
ofta
av
en
Sverige i höst. Vi kommer också
– Det är en hornlös typ av medebattartiklar
och
andra
medieakstor yrkesstolthet.
Men
var
går
få besök från Australien då ullkvalirinofår som inte funnits i Sverige
tiviteter,
berättar
Granath.
gränsen?
teten
på våraMats
får här
ska bedömas.
tidigare. Förr har man sagt att
Under vecka 47 genomförde
Jag tror att vi måste vara mer
LRFs kommungrupper en lång rad
rädda om varandra!

FOTO: JENNY GOTTHOLD

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

Vi har unika
förutsättningar
Jenny
Karlsson
för att lyckas

Har vi glömt
bort social
hållbarhet?

FOTO: STINA HALLSTRÖM

Snart står hela åkern i blom

aktiviteter där det hållbara jordbruket presenterades för lokala
beslutsfattare. Men LRF är även en
aktiv partner på länsnivå, till exem10–20
avlivsmedelsetableringspelna
kring
de procent
regionala
kostnaden
och
avskrivningstiden
strategierna.
är längre i jämförelse med konvenFörtionell
att nåodling.
allmänheten läggs en
Håkan
Dalsfelt,
markägare i Rostor del
av LRFs
kommunikationsbertsfors
är
en
av
odlarna.
resurser på sociala medier.
– Jag
min
fru äger
en gård
– Vi
har och
bland
annat
producerat
men
bedriver
inget
aktivt
jordbruk,
filmer där bönder berättar om
sina
utan
ägnar
oss
åt
hobbyodling
och
hållbara lantbruk, och speglat andäger
några
hästar.
Vi
gick
en
kurs
ra aktörer som vill ta ställning för
i permakultursom
ochmatbutiker
kom fram till
närproducerat,
att
en
av
våra
åkrar
skulle
passa
och restauranger, berättar
Mats
till
fruktodling.
Av
en
slump
läste
Granath.
jag
om
projektet
och
kontaktade
Kommuner som varit duktiga
Cider,
berättar
Håkan.
på Brännland
att upphandla
lokal
mat har

uppmärksammats medialt då LRF
Håkan kommer att plantera cirka
under
2019 delade ut diplom till
500 och
äppelträd
på 0,5 hektar av sin
Boden
Skellefteå.
mark under sensommaren. Sedan
Även vissa kommungrupper, till
kommer det dröja några år innan
exempel Lycksele, har lyft ”sina ”
träden ger frukt i större skala.
kommuner, och det har spridits på
Men Brännland Cider har ingen
olika sätt.
exklusivitet på skörden.
LRF Västerbotten och LRF Norr– Brännland Cider är så klart
botten har i dag varsin Facebooken naturlig kund men i framtiden
sida. Under 2019 nådde inläggens
vill vi kunna sälja konsumtionsbudskap ut 850 000 gånger, en ökäpplen och vi välkomnar flera
ning med 45 procent jämfört med
kanaler för försäljning, det är
2018. Antalet följare har stigit med
bra att inte ha ”alla äpplen i
21 procent.
samma korg”. Fördelen är att
– Sociala medier har blivit ett
man inte ensam behöver bygga
viktigt verktyg i kommunikationen.
distributionskanaler, berättar
Och ju fler av våra medlemmar
Håkan.
som är aktiva och delar våra inlägg,
Jenny Gotthold
desto fler når vi ut till, konstaterar
Mats Granath.
För att nå en yngre publik har
LRF
nyligen startat InstagramVarför ville ni prova det här?
kontot
landetinorr.
– Ull från får i Sverige är stekhett.
Det
anordnas
även tematräffar
Det vore fantastiskt om vi kan föda
och nyligen
genomfördes
en välbeupp får som har den allra finaste
sökt ullen
kvällockså,
för allmänheten
i Umeå
nämligen merinoull,
medoch
LRFs
hållbarhetsexpert
Maria
det med en mycket god
djurDirke
med
rubriken
”Vad
är
kliomsorg. I dag ligger ullpriset från
matsmart
mat”. på 40–45 kronor kilot,
korsningsfår
LRF
planerar
även på
attuppåt
göra insatoch för merinofår
800
ser på
Luleå
Tekniska
universitet
kronor per kilo. Bland ulluppköoch Umeå
universitet
och samarbeparna är
det stort intresse.
ten med regionala opinionsbildare
Eva Carlsson
ska undersökas.
Jenny Gotthold

LRF Norrbotten är
Lottainom
den region
Finstorp
Lantbrukarnas
landshövding
Riksförbund
som procentuellt
Norrbotten
sett ökade mest i antal företagarmedlemmar under 2019.
– Det är jätteroligt, jag känner mig
Nuoch
harglad.
det Ökningen
gått drygtvar
ettpå
kvartal
stolt
två
sedan
jag
tillträdde
som
landsprocent vad gäller företagarmedhövding
Norrbotten.med
Ochperjag
lemmar
ochi tillsammans
konstaterar att det
här
det
sonmedlemmarna
är viärnu
3 294
händer.
medlemmar.
Enorma
investeringar
är och
på
Även LRF
Västerbotten
ökade
gång
inom
industrin
för
en
var tredje bäst i landet. Hur skagrön
det händer
manomställning.
tolka de härMen
siffrorna?
mycket
på
andra
fronter
också.
– Det visar att vi verkligen jobbar
Jag
har
bott
större
delen
av
med rätt frågor, de som är viktiga
mitt
liv
i
Sörmland.
Där
har
för företag inom de gröna näringmånga
till mig att
detVäsmåste
arna.
Bådesagt
i Norrbotten
och
vara
svårt
att
bedriva
lantbruk
terbotten har vi satsat på många i
norra
Sverige,
med deras bristträffar
med
äganderättsexperter
fälliga
förutsättningar.
dit också markägare bjudits in.
Men inget
Vad händer
nu? kan vara mer fel.
Åkermarken
kan vara av
– Att förmedla betydelsen
avbra
det
kvalitet,
soltimmarna
gör
att
lokala jord- och skogsbruket till
växtlighetenoch
kan
vara riktigt
beslutsfattare
allmänhet
är
kraftfull.
Det
nordliga
lägetfler
gör
en enormt viktig uppgift. Med
att
det
inte
behövs
så
mycket
medlemmar i ryggen blir vi än mer
växtskydd.
lyssnade
på. Och smakerna i

grönsakerna är sensationella.
Eva Carlsson
Alltså helt unika förutsättningar
har framtiden för sig.
På som
gång

❖ Dialogdagar för lantbrukare
”Den sociala
i Västerbotten.
Länsstyrelsen
bjuder in till dialogdagar. På agendan
hållbarheten är
finns företagsfrågor som det nya
inte minst viktigt
landsbygdsprogrammet
(2021–2027),
jordbrukarstöden,
investeringsstöoch behöver
den, Matkompassen – mer mat från
finnasårets
med
i alla rådVästerbotten,
fältkontroller,
givning
om ängs- och betesmarker
perspektiv.”
med mera.
Kommande dialogdagar:
Jag har tagit del av länets livs18 februari kl 9.30–15.30, dagmedelsstrategi som har visionen
rummet på Fordlunda gymnasium,
”mer norrbottnisk mat på tallUmeå.
riken”. Det är en genial vision
19 februari kl. 9.30–15.30, hotell
som bygger på att vi blir bättre i
Lappland, Lycksele.
hela livsmedelskedjan.
20 februari kl 9.30–15.30, MedFramgångsfaktorerna är
lefors folkhögskola & konferens,
bland annat utveckling av kunSkellefteå.
skap, träning och hållbara invesFör mer info och anmälan besök:
teringar.
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Det finns en spirande framtidstro i Norrbotten. Intresset
❖ Kommungruppskonferens
för investeringar ökar. NyetaVästerbotten, den 25–26 februari, i
bleringsstödet håller på att bli
Forsen i Vindeln.
fulltecknat. Det finns också
LRF Regionstämma Norrbotten,
många andra intressanta föreden 12 mars, på Vineyard i Björsbyn.
tagsverksamheter som utveckKommungruppskonferens Norrlas och som kan skapa framtid
botten
mars, Clarion
förden
nya23–24
generationer
på landshotelbygden.
Luleå. Det är samtidigt viktigt
LRF
Västerbotten,
attRegionstämma
landsbygden kan
erbjuda all
den 26
Medlefors
i Skellefteå.
denmars,
service
som behövs
för ett
bra liv. Den sociala hållbarheten
❖ Framtidsdag
Nära
mat,
är inte minstmed
viktig
och
behöver
Norrbottens
livsmedelsstrategi,
den
finnas med i alla perspektiv.
26 mars,
på
Vineyard
i
Björsbyn.
Vi behöver ett levande lantMer
infoi kommer
på lrf.se/norrbruk
Norrbotten.
botten.
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På Öjebyn Agro Park hos Jan Nilsson testodlas just nu åkerbönor för humankonsumtion, något som aldrig testats i norr
Kurt Hulkoff, ägare av Hulkoffgården, fick besök av politiker och tjänstemän från Haparanda kommun.
FOTO: EVA CARLSSON
tidigare.
FOTO: JENNY GOTTHOLD

Proteinskiftet
– därför
ökarfick
Haparandas
politiker
kraven
på
självförsörjning
i
norr
ta bussen till landsbygden

Vikten av ökad självförsörjningsgrad i norr har ökat
På kort tid har 18 av LRFs
de senaste åren och många
kommungrupper utfört olikonsumenter väljer lokalka aktiviteter i Norrbotten
producerat
framför import.
och Västerbotten.
Allt för
Samtidigt
blir
det
allt
vanatt påverka politiker och
ligare
att Norrbottens
tjänstemän
att få uppåkerögomarker
växer
igen.näringnen för de gröna

de fortfarande är färska och gröna
med förhoppningar om att de ska
– Vi
pratade som
om att
hitta lösningkunna
användas
livsmedel.
ar
för
att
rädda
klimatet
och kunna
– Åkerbönan är snarlik men
behålla
våra
öppna
landskap.
Vi
mindre än bondbönan som odlas
måste
använda
och
bruka
den
av trädgårdsodlaren. Vi vill hittaåkermark som
i dag håller
på att växa
aptitliga
åkerbönor
för humanigen.
En
lösning
på
problemet
kunkonsumtion och den biten har inte
de
vara
att
bygga
en
ny
biogasgjorts i norr tidigare, säger Jan
anläggning eller, som energialterNilsson.
arnas nyckelroll i strävan
nativ till flis, använda den obrukaPå Öjebyn Agro Park* har man i år
efter ett fossilfritt samhälle.
de marken till att producera energi,
På Agro Park undersöks även hela
satsat på en försöksodling av prosäger Carin.
kedjan från sådd till konsument.
tein i ett nordligt klimat för både
Haparandas kommungrupp inspiUnder resans gång diskuterades
Från vilka grödor som är mest lämhumankonsumtion och djurfoder.
rerade kommunens landsbygdsutäven övriga frågor som berör landspade att odla i norr till
Det är 14 hektar rybs,
vecklare att göra en bussresa. Detta
bygdsutvecklingen. Det var allt från
vilken efterfrågan som
bönor, ärtor och gulluär något kommungruppen anordgenerationsskifte, avsaknaden av
finns..
sern som gror på förnat två gånger tidigare. Denna
gång- och cykelvägar samt fiber till
– Det är en spännande
söksgårdens åkrar. Rybs
gång var det kommunstyrelsens,
upphandling av lokal mat. Frågor
att hitta rätt grödor som
och bönor ska testodlas
näringslivstjänstemannens och
som kommunen redan jobbar med,
vi kan odla här i norr och
som livsmedel medan ärkommunchefens tur att få följa
men som de fokuserar mer på.
som ska fungera i hela
tor och gullusern ska bli
med.
ledet. Det är viktigt att
djurfoder.
Det är många andra aktiviteter
– När man vill visa och prata
vara realistisk och ta hän– Vi befinner oss just
som nyligen har genomförts i båda
om igenvuxna landskap så blir det
syn till både efterfrågan,
nu i ett proteinskifte.
länen. I Umeå ordnades det till
mer på riktigt när man får se det i
utbud, process, transport,
En stor procentandel
exempel en träff med politiker från
praktiken, säger Carin Kerttu ordförpackning, förvaring,
av befolkningen är allHållbarhetsutskottet, med bland
förande för LRFs kommungrupp
i är vanlig
Gullusern
kostnad och resurser, säroundätare och det har
annat en dialog om hållbar uppHaparanda.
att odla som foderger Jan Nilsson.
blivit en större efterfråhandling.
växt söderut men
gan
på
just
växtbaserat
Bussen stannade till på Drömmens
Vännäs kommungrupp genombetydligt ovanligare
del proteinfoder odlas
protein.
Att en
odla
protein
trädgård,
stor
tomat- och
salförde ettEn
uppvärmningsmöte
med
i
norr.
också
försöksgården
i norr
ligger helt
i ti-det lunch
ladsodling
och rätt
så blev
gårdsbesök
förpå
politiker
samt ett
och ipå
årNorrmejerier
ligger fokus på
den
vi hoppas kunna
påoch
Hulkoffgårdens
restaurang som
studiebesök
och
gullusern
och
ärtor.
Gullusern är
köra
detta
projekt
även
nästkomäven har dikor för köttproduktion.
biogasanläggningen.
att odlahöll
somman
foderväxt
mande
men
då ett
i större
utsträckDetår,
blev
även
besök
på Carin vanlig
I Vindeln
en träffsödemed
rut
men
betydligt
ovanligare
norr.
ning,
berättar
Jan
Nilsson,
försöksKerttus egna ekologiskt KRAVNäringslivsavdelningen ochi näNilsson menar att gullusern
ledare
Öjebyn
Agro Park.
godkända
mjölkgård
samt på Pesu- Jan
ringslivssekreteraren
där bland
skulle
bli ettoch
brahållbarhet
komplelas Lantbruk som utöver mjölkproannatkunna
jord, skog
Påduktion
åkern växer
ävenbåde
testrutor
med
ment
till klövern om odlingen lyckbedriver
gårdsbutik,
diskuterades.
olika
åkerbönor.
Vanligtvis skördas
as, eftersom den inte drabbas
av de
Jenny Gotthold
senapsoch rybsoljeproduktion.
åkerbönor
när
de
är
torra
för
att
sjukdomar
som
klövern
kan
få.
Läs om fler aktiviteter i Norrbotten
Gårdarna är två av de fåtal mjölkanvändas
till djurfoder.
Men nu är
Att Västerbotten
odla och skörda
ärtor
i norr
och
på vår
hemsida.
gårdar som
finns i Haparanda
i dag.
tanken att de ska skördas medan
har gjorts i flera år. Men tidigare

har man ensilerat i balar. I år ska
det göras ett försök att tröska ärtorna.
Hallå där …
– Förhoppningsvis har vi då fått
fram ett bra proteinkoncentrat.
Ekh att hantera en silo
DetLena
är lättare
kommunchef
med torrärtor än en drös med blöta
i Haparanda
rundbalar
som fryser ihop under
vintern, säger Jan.
Du följde med på
Tack
vare fler soltimmar och
bussresan som
svala
nätterna så brukar grödor i
anordnades för
norr generellt bli mer smakrika än
Haparanda kommuns politiker
i söder. Men det är något som återoch tjänstemän där ni besökte
står att se i slutet av augusti när det
olika företag på landsbygden.
är dags för skörd.

Vad tyckte du om resan?
– Det är fantastiskt inspirerande
Den 25 och 26 augusti är det dags
att se hur man bedriver verkför Öjeby Lantbruksmässa och som
samhet i liten skala inom olika
besökare finns det möjlighet att
områden på landsbygden och
delta på fältvandringar bland proatt man kan försörja sig på det.
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större förståelse för
vad Husde gör
hållningssällskapet
Norrbotten
sina
och för hur företagarna har
det
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i praktiken. och projekt med
koppling till lantbruk, trädgård,
livsJenny Gotthold
medel och landsbygdsutveckling av
olika slag.

❖ Under våren har flertalet lantbrukare i Norrbotten och Västerbotten uppmärksammats för att ha
välkomnat utrikesfödda på sin gård.
Lantbrukarna har fått utmärkelsen
Andreas
”Ambassadör
för integration i det
Bergmark
grönaregionstyrelsen
näringslivet”.
Priset
på 5 000 kr har utdelats av
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jag ettSamuelsson,
KRAV-godNyborg
i Kalix,
Kenneth
känt lantbruk.
Precis
somHellför
Svartbäcken
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nar sommarhalvåret
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Lena och Bert-Ove Gustafsson,
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Är du intresserad
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hälsar
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av information.
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ger mer
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vilket
också
Du kan se webbinariet i efterhand
gör
att
man
känner
uppskatthär: http://bit.ly/anstall_utikesfodd

ning.

Med detta sagt så finns det än-

då orsak till oro. Det propageras
nu för minskad stödnivå för det
svenska lantbruket samtidigt
som det planeras att introducera ytterligare miljökrav och
regler för oss att följa.
Att ytterligare försämra Sveriges bönders konkurrenssituation och lönsamhet går helt
emot livsmedelsstrategin som
Johanna och Pär Hellström, Svedjan
säger att landets produktion
ost i Kåge utanför Skellefteå med
ska öka. Sveriges lantbrukskår
Oscar Gallon från Colombia.
är ledande på djuromsorg,
vi
FOTO: EVA CARLSSON
är resurseffektiva och tillsammans med skogsbruket blir vi en
nyckelspelare i omställningen
till ett fossilfritt samhälle.

”Ge oss
förutsättningar
att bedriva ett
hållbart och
lönsamt lantbruk.”

Börje Sandberg, Nyborg i Kalix.
FOTO: ELISABETH ÖBERG

På gång
❖ Öjeby Lantbruksmässa 25–26
augusti. Digital mässa med livesändNu är det upp till landets politiningar från fältstudio den 25 augusti
ker att bekänna färg. Om ni vill
och en fysisk minimässa den 26 auha kvar en av världens absolut
gusti. Anmäl dig här: www.facebook.
bästa livsmedelsproduktion så
com/ojebylantbruksmassa.
är det dags att visa att ni menar

allvar genom att ge oss förut-

❖ Lär
dig mer om
solparker
den
sättningar
till att
bedriva
ett15
september
kl
13–15.
Soliga
lantbruk
hållbart och lönsamt lantbruk.
i norr Landsbygden
erbjuder lantbrukare
läraför
behövsatt
alltid
dig att
merförsörja
om storskalig
sol-el,
så
vår befolkning kallmed
lademat.
solparker.
Anmäl
här:
simpVarför då intedig
vår
egen?
lesignup.se/event/181249.

Medlemsinformation
Medlemsinformation från
från LRF.
LRF. II Land
LandLantbruk
Lantbrukvarje
varjevecka!
vecka!

Det är dags
att visa att ni
menar allvar

Utmärkta ambassadör
för integration
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på Noahs kontor och körs sedan ut
till kund.
I dagsläget har Noah nio delägare, Linda Viljeros och Malin
Winsa är två av dem och företagets
hittills enda heltidsanställda.
– Under våren testkörde vi appen och i juni körde vi i gång officiellt. I samband med lanseringen
fick flera lokala företag möjlighet
att köpa matkassar med lokal mat
som sommarpresent till anställda,
säger Malin Winsa.

om allt fungerar kommer konceptet att expandera till andra län.
– Eftersom många vill äta mer
lokalt är Noah helt rätt i tiden. Det
är fantastiskt om vi kan hjälpa mindre producenter att helt försörja
sig på sin produktion och få fler att
börja producera och vidareförädla
mat, säger Linda.

Lokal mat det enda
som håller i längden

Jenny Gotthold

Det är kostnadsfritt för produ-

center att ansluta sig till Noah.
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men vår
skillnad i klimatinsatsen, sämre
djurhållning och igenvuxna landskap, säger Mats Granath, regionchef LRF Norrbotten och LRF Västerbotten.
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Under vecka 47 genomförde
LRFs kommungrupper en lång rad

aktiviteter där det hållbara jordbruket presenterades för lokala
beslutsfattare. Men LRF är även en
aktiv partner på länsnivå, till exempel kring de regionala livsmedelsstrategierna.
För att nå allmänheten läggs en
stor del av LRFs kommunikationsresurser på sociala medier.
– Vi har bland annat producerat
filmer där bönder berättar om sina
hållbara lantbruk, och speglat andra aktörer som vill ta ställning för
närproducerat, som matbutiker
och restauranger, berättar Mats
Granath.
Kommuner som varit duktiga
på att upphandla lokal mat har
uppmärksammats medialt då LRF
under 2019 delade ut diplom till
Boden och Skellefteå.
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Jenny Gotthold

Hallå där …

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

t
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❖ I coronatider anordnar LRF Norrbotten och LRF Västerbotten webbinarier med olika ämnen. Nedan hittar
du information om vilka föreläsningar
som är på gång.
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på lands26skapar
mars, på
i Björsbyn.
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Mer info kommer på lrf.se/norrbotten.
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timmerbil
häromVäster-

Kurt Hulkoff, ägare av Hulkoffgården, fick besök av politiker och tjänstemän från Haparanda kommun.
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laga riktig mat”
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Alice och Jakob Liljebäck, med sonen Elias i knät, driver Milksmart i Östra Stråkan, Överkalix.
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På restaurang Bryggargatan
i Skellefteå
Lotta har man tagit
fram en
unik modell som
Folkesson
gör detordförande
möjligt för produVästerbottens
centerLRF
och
restauranganregionstyrelse
ställda att samarbeta på ett
helt nytt sätt. Bryggargatan
hyr nu ut sin personal som
Personalen i LRF är en otroligt
arbetskraft
till sina
viktig kugge
så attlivsmaskineriet
medelsproducenter.
och framgångarna i organisationen fungerar. Inte alltför
När coronakrisen
sig över
sällan hårt spred
arbetande
bakom
världenkulisserna,
började Jon
Oskar
Arnabesittande
kompeson, delägare
av lojalitet
restaurang
tens och
somBryggör många
gargatan,
att tänka
ut en långsiktig
andra
organisationer
gröna av
strategiavund.
för att rädda restaurangen
Simon Re
och samtidigt
bistå
sina
producenDenna gång vill jag lyfta en
ter medsärskild
arbetskraft.
person. Mats Granath, ”Jag f
– Idén
jag när jag
hörde
vårfick
regionchef,
som
inom kort
FOTO: JENNY GOTTHOLD
arbet
talas om
att
säsongsanställda
inte
lämnar oss för att bli stadsankunde komma
Sverige
arplus i
ställd påtill
heltid
somoch
pensionär.
beta på grund
av
stängda
gränser.
Jag har vetat att denna dag kunn
Om produktionen
av mat
skulle komma
och avtar
ändå på
blir
grund av
personalbrist,
vad
händer
känslan lite som när första snön som r
då i höst
när vi står
utan råvaror,
kommer
på hösten.
Man vet att exper
undrarden
Jon ska
Oskar
Arnason.
komma,
men blir ändå
alltid lite överraskad.

Från Nya Zeeland till Överkalix
men arbetssättet är detsamma

Eftersom Bryggargatan, i corona-

behov. V
tider, inte kunde behålla vanliga
med två
”Mats
kan
stoltperöppettider
och den
sysslolösa
blivit på
sonalense
intebakåt
skulle behöva
varslas,
Jon Osk
på ett
så tog man fram en strategisk molivsverk började
värt hyra ut
Simon R
dell. Restaurangen
Strömho
sin personal
till
några
producenter
som få. Tack för
lefteå är
som var i stort behov av extra arallt
och
njut
Bryggar
betskraft.
– Det
Personalen
fortsätter vara anav pensionen.”
att resta
ställd på restaurangen, som i sin
Hulda Wirsén, Johan Liljebäck, Karin Liljebäck och Bert
Stora Mu AB i Svartbyn bygger nytt ungdjurstall och förkonkurs
tur fakturerar producenten för timPersson som driver Stora Mu i Svartbyn, Överkalix.
dubblar antalet koplatser.
I långt över 30 år har han stretat
räddar j
FOTO: JENNY GOTTHOLD
FOTO: EVA CARLSSON lön och arbetsgivaravgift.
för länets jord- och skogsägare.
arbetskr
– Rekrytering sker efter bådas
I Överkalix spirar framtidsHan har kämpat i motgång, fått
lön till personal med mera. När de
medgång, upplevt ett EU-inträlämnade Nya Zeeland var det från
tron – i vart fall att döma av
avregleringar, kriser på alla Hallå
en
gård
med
hela
700
mjölkkor.
de investeringar som görs
Här de,
kan
du
få svar
nivåer.
Han har fler än en gång
inom mjölknäringen just nu.
❖ Missa inte våra digitala medMen nu tänker de bo åtminstone
nästan fått hjärtstillestånd över
lemsmöten med regionordföranElisabe
några år i Jakobs hemtrakter, för
alla dumheter som våra näringden. Inför mötena har du som
trädgård
Stora Mu i Svartbyn bygger nytt
att få mer tid med barnen och för
ar fått ta emot, nu senast SVTs på länsst
medlem möjlighet att skicka in
ungdjurstall och fördubblar antalet
att Jakob haft en tanke han inte
"Slaget om skogen."
frågor. LRF Västerbotten håller sitt
i Norrbot
koplatser. Och i byn Östra Stråkan
kunnat släppa under alla år utom- möte den
Det
som präglat Mats arbete
29 juni kl 19.00–19.30. LRF
tar Milksmart en sedan 25 år tillbalands.
är att han alltid haft starkt med-Det var
Norrbotten den 30 juni 19.00–19.30.
ka tom ladugård i bruk igen.
– Jag vill prova på att överföra
lemsfokus och tydligt stått upp till ditt g
den här investeringen känns helt
Det är mitt i ”byggkaoset” när
olika arbetssätt från Nya Zeeland
förökar
det regionala
rätt, säger Hulda Wirsén.
Reko
i norrmandatet. Hanodling-w
vi besöker Stora Mu, som drivs av
här, hålla nere kapitalkostnaderna ❖ I spåren
har också
haft förmågan att hit- du intre
av corona har RekoEtt par mil därifrån arbetar Johan
Johan Liljebäck och Hulda Wirsén
och kanske inte mjölka året runt,
ta
rätt
människor
sig,
– Jag tr
ringarna i norr förökat sig omkring
och
Liljebäcks kusin, Jakob Liljebäck,
samt Karin Liljebäck och Bert
utan sluta mjölka när jag nått en
skapat av
enlokalproducerade
fantastisk personaltill insi
försäljningen
och hans fru Alice, som driver
Persson. Byggjobbarna mäter höjviss mjölkmängd, förklarar han.
grupp
och rustad ökar vå
produkter
viasom
Rekostår
går trygg
nu bättre
Milksmart, med att renovera en
der för att börja lägga grunden till
– Alla har sagt att det där går in- än någonsin.
att leverera
för medlemmarnas
och bä
Haparanda,
Jokkmokk,
ladugård som stått tom i 25 år. De
det nya ungdjursstallet som ligger i
te hemma, men vad vet de? De har Råneå,bästa.
en väld
Sorsele, Arvidsjaur, Malå,
fyndade en begagnad mjölkgrop
fil med utbyggnaden från 2010. Här
ju inte provat. Jag måste göra det
Norrbo
Norsjö och Lycksele är de senaste
Nu lämnar
han
ett tryggt,
som nu används till de drygt 30
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här nu för att ”få ro i själen”, säger tillskotten
bland nya
Reko-ringar
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och solid
LRF Nord efter sig.
mjölkkorna.
ungdjur.
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av LRFs kommungrupp. Småskalig
livsmedelsförädling är viktigt för
oss som kommun. Vi fick mycket
inspiration och idéer på hur man
kan gå vidare i upphandlingen och
tips på lokala livsmedelsproducenter i bland annat Ammarnäs som
vi kommer besöka under våren,
berättar Erika Hjukström, verksamhetschef på Sorsele kommun,
som deltog på mötet tillsammans
med kommunens kostchef.
Andra punkter som togs upp var
om odlingslotten skulle kunna
leverera potatis till fler skolor och
äldreboenden inom kommunen,
och att kommunens skolor borde
implementera skollunchen som
obligatorisk under lektionstid så
att barnen inte stressar vid måltiden, utan äter ordentligt och ändå
hinner ut på rast. Samt att kommunen borde se över skolans matsedel
och anpassa måltider efter säsong
och de rester som finns kvar vid
varje veckoslut.
– Sorsele är en liten kommun,
men vi är så tacksamma att politiker och tjänstemän har en positiv
anda och många uppskattade
mötet. Mer lokal mat skapar mer
sysselsättning och fler ringar på
vattnet. Vi tog upp flera punkter
som vi kommer att jobba vidare
med, avslutar Carina Öjeryd.

Jenny Gotthold

Så här såg det ut under Öjebys Lantbruksmässa i fjol. I år blir mässan
digital.
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Han vill ha
hjälp av
miljöaktivister
Lars
Eriksson

vice ordförande
LRF Norrbotten

Efter åratal av utflyttning och

nedmonterad samhällsservice
har det vänt för norra Sverige.
Nu görs ofattbart stora investeringar på en batterifabrik, tillverkning av fossilfritt stål och
konstgödsel.
Befolkningen spås öka med 20
procent, eller 100 000 personer,
till 2035 i Norrbotten och Västerbotten.
Min hemkommun Boden
har inte gått lottlös. Här ska
företaget H2 Green Steel bygga
ett fossilfritt stålverk, och i
kommunhuset är stämningen
hög. Nu gäller det att få fram
bostäder till alla som väntas
flytta in. Närmast i tid vill
kommunen bygga på 20 hektar
jordbruksmark.

”Det är kommunens
absolut bästa
jordbruksmark de
vill exploatera och
den brukas i dag.”
Jag önskar att beslutsfattarna

Jenny Gotthold

Politiker och tjänstemän bjöds på lokalproducerad lunch. FOTO: CARINA ÖJERYD

Hur var LRF Ungdomen Västerbottens årsmöte?
– Det var jättetrevligt. Vi hade 42
anmälda till mötet och många
tyckte det var kul att äntligen
träffas. Årsmötet hölls på Scandic
Plaza i Umeå och innan det hade
vi ordnat studiebesök på bland
annat Geteriet, Familjen Hansens
charkuteri och Gårdshem. Det blev
två riktigt uppskattade dagar.
Jenny Gotthold

VÄ

Följ @landetinorr
på Instagram

för en liten stund kunde stilla
sig i den allmänna glädjeyran.
Det är kommunens absolut
bästa jordbruksmark de vill
exploatera och den brukas i dag.
Det finns andra markalternativ.
Det känns märkligt att Boden
vill sänka den redan extremt
låga självförsörjningsgraden av
livsmedel i länet, samtidigt som
de står bakom Norrbottens
livsmedelsstrategi – för ökad
matproduktion. När vi blir fler
i norr kommer varenda bit åkermark att vara viktig.
Åkermark har bildats genom

geologiska processer under
tusentals år. Om man bygger
på den kommer den aldrig
åter.
När åkermarken försvinner
blir vi inte bara utan möjlighet
att producera mat, även viktiga
ekosystemtjänster går förlorade.
LRF och Hushållningsällskapet har förstås protesterat. Men vi skulle behövt mer
draghjälp. Och då infinner sig
frågan: var håller alla högljudda
miljöaktivister hus?

Medlemsinformation
LRF. I viLand
Lantbruk
vecka!
Medlemsinformation
från LRF.från
Här berättar
om vad
LRF tyckervarje
och gör,
centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!

Förskolan som tänker hållbart
bjöd politikerna på lunch
Hallå där …
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Vattendirektivets
åtgärdsprogram
I slutet av december 2021 kom regeringen med beskedet att överpröva
Vattenmyndigheternas åtgärdsförslag i
EUs vattendirektiv. Ett välkommet besked för LRF som lagt mycket tid och
kraft på att stoppa förslagen.

Anton Folkesson, Valsfäboda är en av de stolta skogsägarna i kampanjen.

Stolta skogsägare klev fram
LRF Västerbottens och LRF Norrbottens sociala mediekanaler hade
2021 en sammanlagd räckvidd på
1,2 miljoner. Majoriteten av alla
inlägg hade koppling till hållbarhet.
Den mest omfattande enskilda satsningen var skogskampanjen, där vi
porträtterade nio skogsägare som en
motvikt till SVTs ”Slaget om skogen”.
Regionalt nådde vi 57 000 personer,
alltså mer än en tiondel av befolkningen. Skogskampanjen fångades
även upp av LRF Riks som använde
stora delar av materialet i alla sina
kanaler.

Tillsammans med riks nådde kampanjen 162 500 personer.
Även en debattartikel i ämnet kom
snabbt in i tidningarna. Men LRF
har även haft debattartiklar om t ex
kostnadskrisen för lantbruket, handelns stora andel av den så kallade
matkronan och vattendirektivet.
På nyhetsplats har regionala medier speglat allt från kostnadskrisen
till regionala livsmedelsstrategier,
skördeläget, prisade lantbrukare och
faran med kastade aluminiumburkar
på åkrarna.

Genomförandet av EUs vattendirektiv
är Sveriges största vattenvårdsprojekt
någonsin. Åtgärderna landar med
stor tyngdpunkt på landsbygden med
åtgärder i enskilda avlopp, växtodling,
vandringshinder och på sikt flottledsåterställning. De samlade kostnaderna
är flera tiotals miljarder kronor. Kostnaderna har inte stått i proportion till
nyttan.
Många av LRFs regioner och kommungrupper, men även lokalavdelningar
och enskilda lantbrukare, har under
året läst samrådsunderlaget och haft
synpunkter på åtgärderna som föreslås.
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har, trots revidering,
fått kritik bland annat för låg
grad av löpande lokala dialoger med lantbrukare och
kommuner och för att
konsekvensanalys över
kostnaderna är otillräckliga. Det ledde till att
regeringen beslutade att
överpröva åtgärdsprogrammen.

Personal
Annika Häggmark
Tf Regionchef
010-18 44 181
annika.haggmark@lrf.se

Karin Nolén
Verksamhetsutvecklare
Äganderätt & skog
010-184 43 48
karin.nolen@lrf.se

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

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

Hållbarhetskampanj i mål
Under 2021 avslutades LRFs hållbarhetskampanj. Pandemin medförde att
mycket av kommunikationen skedde via
sociala medier, med bl a ett samarbete
med influencern ”Västerdrottningen”.
I januari 2020 beslutade LRF om hållbarhetsmål för de gröna näringarna.
Därefter sjösattes en kampanj, där varje
region fick utse två hållbarhetsambassadörer. I Västerbotten: Ida Oderstål, Laxbäcken och Simon Holmlund, Tvärålund. I Norrbotten: Beatrice Ramnerö,
Lillkorsträsk och Josefin Lundberg,
Svensbyn. Förutom att förankra målen
hos medlemmarna har det handlat om
att kommunicera på vilket sätt svenskt
jord- och skogsbruk är hållbart till
politiker och andra beslutsfattare samt
allmänheten.
Under 2021 var fokus på att nå allmänheten, där LRF i norr satsade på att nå

ut med sina budskap genom Facebooksidorna och Intagramkontot Landetinorr. Det blev även ett lyckat samarbete
med influencern Thea Holmkvist,
”Västerdrottningen”, i Bureå, Skellefteå. Hon bad sina följare ställa frågor
om den lokala matproduktionen som
hållbarhetsambassadörerna svarade på.
Thea Holmkvist fick också många svar
från sitt besök på Ekogården i Kräkånger, Lövsele, och gjorde ett blogginlägg
som fick stor räckvidd.
Övriga aktiviteter har bl a varit:
• Workshops om hållbarhet med studenter vid Umeå universitet.
• Webbinarium för anställda inom offentliga kök med 500 deltagare.
• Kontakt och föreläsning på skolor
• Medverkan på Öjeby lantbruksmässa.
• Ambassadörernas egna aktiviteter för
allmänheten på gårdarna.

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

Smedjegatan 16,
972 33 LULEÅ
Tel: 010-184 40 00
E-post: norrbotten@lrf.se
www.lrf.se/norrbotten

Thea Holmkvist och Regina Berg.

LRFs mål för hela Sverige var att ha 100
000 samtal med allmänheten under
2021, och det lyckades man
också uppnå.

Nya jaktregler för stora fåglar
Den 1 juli kom nya jaktregler som
ska underlätta skyddsjakt på fåglar
som förstör grödorna. Det handlar
om tranor, svanar och gäss, så kal�lade storfåglar, som blir allt fler för
varje år.
Tidigare behövde lantbrukare ett
särskilt tillstånd från Länsstyrelsen
för att bedriva skyddsjakt. Men från
och med 1 juli blev det nya regler
i hela landet. De innebar att lantbrukare på eget initiativ får bedriva
skyddsjakt utan att behöva söka
tillstånd från länsstyrelsen. Men
skyddsjakten går ut på att skjuta

någon enstaka fågel i skrämselsyfte
och inte reducera antalet.
Alfred Olofsson, som bedriver
mjölkproduktion i Ersmark, Skellefteå, är en av de bönder som drabbas
av fåglarnas framfart, främst trana
och svan. Han brukar 430 hektar, varav 200 hektar spannmål, och kostnaderna för fåglarna varierar från
år till år. Som mest har det handlat
om 130 000 kronor, medan vissa år
är det just ingenting. Alfred Olofsson är positiv till de nya reglerna
som ska underlätta skyddsjakt, men
ifrågasätter varför man inte åtgärdar

grundproblemet,
nämligen att fåglarna vuxit till ett sådant
stort antal.
– Med skyddsjakten decimerar
man ju inte stammen, vilket är det
som behövs. Varje år
är man glad över
ett nytt rekord
av antal tranor i
Hornborgasjön, men
till vilken nytta ska vi
ha så många, frågar
han sig.

V Esplanaden 19,
903 25 UMEÅ
Tel: 010-184 40 00
E-post: vasterbotten@lrf.se
www.lrf.se/vasterbotten

