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

Låt oss få
nyttja hela
vår resurs
Helena
Rimfors

ledamot LRF Skånes
regionstyrelse och
hållbarhetsambassadör

”Världens nuvarande livsme-

delsystem misslyckas – misslyckas för människorna, miljön
och för vår delade framtid”.
Så står det i det idémanus
som gjorts inför FN-toppmötet
”Food System summit 2021” och
jag kan inte annat än hålla med.
I höst har jag återigen ryckt
in och arbetat med fruktskörden, dels hemma på gården hos
min pappa, dels har jag besökt
en mängd kollegers odlingar.
Det är fröjdefullt och vackert
att vara i och arbeta med en
äppelodling på många vis, det
ligger så mycket själ i en odling,
ofta flera generationers själ.
Men det kan också vara psy-

kiskt påfrestande. Man kan bli
helt galen. Bara vilja gapa rakt
ut. Man skulle vilja ta tag i axlarna om marknadssystemet och
ruska vett i det.
Det är klart att det är massor
som kan påfresta psyket hos en
fruktodlare, speciellt hagelskurar och frostnätter i maj. Men
väder är som väder är. Det jag
har svårare att acceptera och
det som tar hårt på psyket är att
behöva sortera bort alla äpplen
under 65 mm i diameter och alla
över 95 mm i diameter – hur
felfria, perfekta och smakrika
de än är.
Varför?!
Jo, för att handeln inte vill ha
dem. För att frukten ska gå att
sälja måste den se helt perfekt
ut och ha ett storleksspann på
30 millimeter.
Jag vet att fruktodlarna jobbar

järnet med att försöka matcha
detta, det blir dock svårare och
svårare nu när klimatförändringarna gör vårt lokala väder
ostabilt med högre hagelrisk
och frostrisk vid blom.
Jag vet att det inte bara är
tonvis med äpplen som ratas för
att de inte ”passar” handelns
kräsna hylla utan även tonvis av
andra svenska grönsaker.
Så här kan vi inte ha det, vi
måste få nyttja hela vår resurs
och ha lönsamhet, annars håller
det inte.
Vi måste få lyckas för människorna, miljön och vår delade
framtid.

Jantje ten Have, förtroendevald, berättar om lantbruk och ställer frågor till eleverna.

En toppendag i Tomelilla med
mat och lantbruk på schemat
– Detta är den bästa av
alla dagar i skolan, säger en
åttaårig kille och äter glatt
vidare av dagens lunch. Vi
har aldrig pratat om lantbruk i skolan, fortsätter
han mellan tuggorna.
Det var just mat och lantbruk det
handlade om när LRFs kommungrupp deltog med hela hjärtat och
en massa kunskap då Tomelilla
höll Climate Week Österlen under
vecka 43.
– Det här har vi önskat länge, att
få laga mat på lokala och nära råvaror till våra elever, säger Martin
Lundgren, kock på Odenslundsskolan i Onslunda – en stolt och nöjd
kock som just denna dag tillagat
Tomelillabiff med grönsaker och
potatis och också serverat lite av
gårdagens vildsvinskorv.
Håkan Svensson, ordförande för

kommungruppen, berättar att de
valt att köra till skolorna med traktor och djurvagn.
– Barnen får komma ut i tur och
ordning för ett besök hos oss, säger
Håkan och pekar in i vagnen. Där
hänger information om grönsaker
efter säsong, sockerbetor, mjölk,
grisar, kor, QR-kod till filmen om
Wilma och kossan och mycket mer.
Man delade också ut material
som lärarna kan använda i klassrummet och alla barn bjöds på päron från Äppelriket.

hälsan, klimat, öppna landskap och
sysselsättning. Dessutom biogas.
– Plöja, harva och tröska är
roliga delar av livet som jag själv
uppskattar, fortsätter Leif Sandberg. Det är viktigt för oss att rigga
system där vi har företagare som
lägger bra anbud
– Det är ett viktigt påverkansarbete som kommungruppen gör och
den blågula kon vill jag gärna ha i
kommunhuset som en påminnelse!
avslutar kommunalrådet.
Också lärarna uppskattade dagen.

Martin Lundgren,
kock.

Nina Ekström,
lärare.

– Vi är flera förtroendevalda som
hjälps åt under veckan, säger Håkan. Det är viktigt med samarbete
för att få bästa resultatet.
Även kommunalråd Leif Sandberg

(C) är nyfiken på hur ivrigt barnen
tar emot informationen om och var
maten kommer ifrån.
– Vi behöver mer fokus på det
närproducerade och vi är ju matlandets kärna på Österlen – det är
ett grundfundament att barnen
förstår vad som är bra mat. Det är
bra att näringen engagerar sig och
föser på politiken. Det finns flera
dimensioner i det här, både folk-

– Jag tycker att det är fantastiskt
bra, lantbrukarna är på plats på
skolgården och barnen får höra
direkt vad det handlar om. Klassen
kommer att jobba vidare i klassrummet med vad de fått höra i dag,
menar läraren Nina Ekström, och
säger att det är 100 procent bra att
man serverar närproducerad mat i
skolorna.
Kommunens satsning med att
bjuda på skånsk-svensk måltid i
sina kök stämmer väl överens med
den skånska livsmedelsstrategin,
där ett av ställningstaganden är
”i Skåne ska kunskapen om mat
främjas”. Barnen är morgondagens
konsumenter, potentialen i att lära
via mat och måltider bör tas till
vara i samtliga skolformer – något
som Tomelilla kommun skapade
tillsammans med LRFs kommungrupp i Tomelilla. Barnen är grunden.

Monica W-Borg

Det går som tåget – men 250 km/tim räcker

LRF Skåne träffade riksdagsledamöter.

❖ LRF Skåne träffade riksdagsledamöter från Miljöpartiet, Centerpartiet
och Socialdemokraterna för att diskutera höghastighetsbanan mellan Lund
och Hässleholm. LRF Skåne anser att
höghastighetstågen ska gå i högst 250

km/tim för att den nya stambanan ska
kunna anläggas och i största möjliga
mån längs nuvarande sträckning.
Detta för att minska nya barriäreffekter samt för att inte försvåra för
livsmedelsproducenterna.

