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Helena Rimfors

Anna Kristoffersson

Stefan Olsson

”Potentialen
är stor och den
måste vi visa upp.”

”Vi har kommit
långt vad gäller
miljö och klimat.”

”Många vet inte
om att vi redan
är hållbara.”

Full fart för en hållbar kampanj
Coronapandemin har lett
till att det svenska samhället satt nytt ljus på försörjningstrygghet men även
på hållbarhetsfrågorna. I
Skåne pågår planeringen
för fullt för den hållbarhetskampanj som dragit i gång.
Förra året fattade riksförbundsstämman beslut om att anta hållbarhetsmål för de gröna näringarna.
Det finns tre målområden: att ha
fört samtal med 1 000 beslutsfattare, 10 000 medlemmar och 100 000
konsumenter.
I den sista siffran ryms framför

allt ungdomar födda på 1980- och
1990-talet.
Varje region har hållbarhetsam-

bassadörer. I Skåne är det Helena
Rimfors, Stefan Olsson, Helen
Nilsson och Anna Kristoffersson
som tillsammans med verksamhetsutvecklaren Annika Sällvik och
kommunikatören Markus Asp ska
driva arbetet internt.
– Efter den interna förankringen
drar den externa delen av kampanjen i gång med filmer, infografik
och annat material riktat till konsumenter och beslutsfattare, säger
Annika Sällvik.
Hur går era tankar kring hållbarhetsarbetet?

– Fler företagare nyttjar fler ben
att stå på som ett komplement till
primärproduktion. Ett kafé eller en
gårdsbutik är ett exempel på hur
vi kan få en bra relation med konsumenten. Potentialen är stor och
den måste vi visa upp, säger Helena
Rimfors.
– Vi har kommit långt vad gäller miljö och klimat. Med bättre
ekonomi i företagen kan vi producera mer hållbar mat i Sverige
redan nu, säger Anna Kristoffersson.
– Jag ser fram emot att prata om
hållbarhet på riktigt, med stora
penseldrag. Många vet inte om att
vi redan är hållbara även om vi vill
bli bättre, säger Stefan Olsson.

Bli medlem
i Greppa Näringen

glädjen och ivern stor att komma i gång med vårbruket. Fram
till andra halvan av mars fick vi
torrt väder och vi kunde komma
ut på fälten.
Tiden gick och en liten oroskänsla etablerade sig. Hur länge
sedan regnade det? Fyra, fem eller sex veckor? Går vi in i en ny
torrperiod?
Minnet från torkan sommaren
2018 är påtaglig. Både betor och
vall och allt däremellan behövde
vatten, brandrisken ökade och
det blev låga grundvattennivåer,
då som nu.
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Samtidigt som jag följer vädrets

Cirka 25 personer, med inbördes avstånd, deltog på fältvandring i Staffanstorps LRF-avdelning. Medverkade gjorde Rikard Andersson från Jordbruksverket.
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Hjälp oss att få
ut information

Runt 60 medlemmar hade anmält
sig till det digitala webbinariet med
Urban Rydin, skattechef, Ludvig & Co
den 5 maj. Urban pratade om hur man
kan ta del av regeringens krispaket
och vilka förutsättningarna är. Efter
föreläsningen samtalade Urban med
Hans Ramel, regionordförande.

Trots en mild vinter i Skåne var

Ingen har väl glömt torkan under
sommaren 2018?

❖ Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad
övergödning och säker användning av
växtskyddsmedel.
Läs mer på greppa.nu.
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❖ Om du inte har lämnat in din
e-postadress till oss är du välkommen
att göra detta på skane@lrf.se. Uppge
ditt medlemsnummer eller namn och
adress.
Vi skickar ut digitala nyhetsbrev
varje vecka och ibland även meddelanden direkt med e-post. Denna
information kan vara både viktig och
intressant för dig som medlem att ta
del av.
Tack för din hjälp.

Styrelsemöte med
säkerhetsavstånd
Regionstyrelsen höll sitt första fysiska möte, efter stämman, i slutet av
april. Bland annat fanns följande på
dagordningen: Coronapandemin, Cap,
långsiktig uppvärdering av vår produktion, vilt och skånsk skogsstrategi.

skiftningar genomlider större
delen av jordens befolkning av
coronapandemin. Sverige är
drabbat, även om Skåne än så
länge kommit lindrigt undan.
Livsmedelsproduktionen fick
tidigt status av regeringen som
samhällsviktig och tur är väl
det. Men ingen utmärkelse eller
status står pall för effekterna av
klimatförändringarna. Om inte
nu, så när ska vi ta diskussionen
och fighten för ett hållbart brukande av jorden och för friska
djur?
Vi måste våga att också prata
om att produktion av livsmedel
har klimatpåverkan och alltid
kommer ha. Sverige behöver
inte bara öka sin självförsörjningsgrad, Sverige behöver även
se till att stötta det svenska lantoch skogsbruket som är det
mest klimatsmarta.
Uppståndelsen och debatten
om Sveriges låga självförsörjningsgrad i dessa kristider är
nyttig och viktig.
Coronakrisen kommer gå
över, men klimatkrisen består.
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En kris går
över – men en
annan består

