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EU förstår
inte hur allt
hänger ihop

För 20 år sedan arrangerade Löderupsbygdens lokalavdelning för första gången
en ”traktor och vagn-aktivitet” för att berätta för
konsumenterna vad som
växer på åkrarna.
Aktiviteten blev en succé med
många deltagare. I fjol blev arrangemanget inställt, men i år
beslutade avdelningen att bjuda
in till Bondgårdstrampet i stället,
det vill säga en cykeltur med corona-avstånd. Marknadsföringen
skedde i stort bara på Facebook
och 99 konsumenter och medlemmar nappade på erbjudandet.
Deltagarna trampade på och ett

flertal stopp gjordes för att dela
information om fält och omgivning. Efter halva turen kunde
deltagarna köpa korv och bröd
för att få energi till nästa halva av
cykelturen.
LRF-avdelningen ser att aktiviteten stärker byns gemenskap
och att byborna dessutom får veta
varför det ibland dammar över
hela byn eller är extra smutsigt på
vägarna.
– Arrangemanget kräver väldigt
liten insats, men ger så mycket,
både för lokalavdelningen, byborna och för de konsumenter
som vill veta mer om var maten
kommer ifrån. Cykelturen blir ju
också lite mer än bara en cykeltur
– du har ett mål och får matnyttig
information på vägen, säger PerOlof Ohlson, ordförande i lokalavdelningen.
Vill du veta mer om aktiviteten
är du välkommen att ta kontakt
med Per-Olof Ohlson, 072-547 84
85. po.ohlson@gmail.com

Monica W-Borg
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EU-byråkrater går vilse i skogen

Hjortdjur, gäss – och förstås vildsvin – är de viltslag som är besvärliga i Skåne.
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Avtal viktigt för att
minska viltstammar
En lösning för att få bukt
med de viltskador som lantbrukare drabbas av är att
skriva avtal mellan markägare och jägare för att säkerställa att fler djur skjuts
och viltstammarna minskar.
Ett av LRFs fem prioriterade
områden handlar om att minska
viltskadorna och i Skåne måste det
totala vilttrycket minska. Ett av målen är att fler ska teckna jakträttsavtal och att viltfrågorna ska finnas
med i arrendeavtal.
Det behövs även andra lösningar,
till exempel att få bort onödig utfodring av vilt och att minska antalet hondjur.
De viltslag som är besvärliga i
Skåne är vildsvin, hjortdjur och
gäss.
Varför är det viktigt att skriva
avtal?

– Avtalen är ett verktyg för att
säkerställa att fler djur skjuts och
att vilttrycket minskar. Avtal be-

hövs om du är markägare men inte
jagar, samt om du är arrendator
och jakträtten inte ingår. Ett arrendeavtal kan innehålla hur viltet ska
hanteras för att det inte ska uppstå
några tvivel om vilken av partnerna
ansvaret ligger på, säger Jan Hultgren, äganderättsexpert på LRF
Skåne.
Vad ska avtalet innehålla?

– Det viktigaste är att i avtalet
reglera viltstammarna så att viltskadorna minimeras. Man kan
skriva in i avtalet att det ska utgå en
premie för antalet skjutna djur, vilket också kan påverka kostnaderna
för jaktarrendet. Om inte arrendatorn fäller det antalet djur som
ni kommit överens om har du rätt
att ta in andra jägare på din mark.
Du kan även skriva att fler hondjur
ska skjutas, vilket är ett av de mest
effektiva sätten att minska viltstammarna. Skåne är ett av de värst
drabbade länen och anledningen
är att vi har i stort sett alla viltslag,
avslutar Jan Hultgren.

Markus Asp

LRF Skåne gratulerar Ingrid, Per-Åke, Patrik och Marit Persson på Nedanbäcks Gårdsprodukter i Glimåkra, till utmärkelsen Årets Nötköttsföretagare i Skåne 2021. Temat för året är lönsamma nötköttsföretag med konsumentfokus. Företaget
kandiderar också till priset ”Årets Nötköttsföretagare i Sverige”. Carl-Axel Andersson, regionstyrelsen, överräckte blommor
och Henrik Hörgerud, Skånes Nötköttsproducenter överlämnade ett diplom.
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och irrar runt utan vare sig karta eller kompass fast båda finns
att tillgå. Alla som möts är lika
vilsna och gissar vilt:
”Vi tror att om vi begränsar
skogsbruket i Europa når vi
fram till målet att minska planetens uppvärmning och förlusten
av arter. I alla fall här, tror vi.
Problemen ökar på andra håll
och framåt men här och nu är
det bra, tror vi.”
Sveriges familjeskogsbrukare

ropar högt tillbaka: ”Hej hallå!
Hitåt! Kom och se, vi har en
modell där vi både kan äta
kakan och ha den kvar. Våra
föregångare, vi själva och våra
efterträdare har kunnat, kan
och kommer att kunna bruka
skogen eftersom vi alla skördar
det andra sått samtidigt som vi
sår åt andra.”
”Nej, det är ju omöjligt, ingen
vill väl så åt någon annan?”,
tycks byråkraterna tänka
Familjeskogsbrukarna ger
tydligt svar:
”Jo då, så
funkar ett
uthålligt
skogsbruk
med variation utifrån
förutsättningarna, det finns dokumenterat.”
Men byråkraterna hör inte på

det örat. ”Nej, nej, det vill vi
inte höra om, vi ska använda el i
stället och vi vill ha skogen som
allas kolbank”
Familjeskogsbrukarna höjer
rösten lite till: ”Stopp nu, ni förstår visst inte hur stad och land
hör ihop och att el är resultatet
av en energiomvandling i någon
form som sällan är fossilfri globalt sett. Utsläppet sker bara
någon annanstans än från bilen
eller datorn. Genom att producera trämaterial får vi energi på
köpet samtidigt som vi får material som människor behöver.”
Byråkraternas lösning är
ännu enklare: ”Ja ja, men det
kan vi köpa i affären. Hur hittar
vi förresten dit igen, det var
väldigt vad skogen är stor här i
norr.”
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Bytte traktorn
mot cykeltur

