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Den kommande Cap-perioden,
Så här ser Gårdsfisks anläggningen utanför Kristianstad från ovan.

Fiskebönder är klimatsmartast 2020
”Det känns helt fantastiskt”
Gårdsfisk utanför Kristianstad vill bli bäst i världen på
att producera hållbar fisk.
De har dessutom fått utmärkelsen Årets Klimatbonde som Svenskt Sigill delar
ut en gång om året.
Är lösningen för en ökad matproduktion och att rädda haven så enkel som att stoppa in fisk i ett stall?
Johan Ljungquist och Mikael
Olenmark Dessailes startade sin
verksamhet 2013 och sedan dess
har de byggt upp en ny plattform
för det svenska lantbruket.
Rödstrimma, svart rödstrimma
och Clarias är de fiskar som företaget föder upp i bassänger inomhus.
På Gårdsfisk är kretsloppet viktigt för att klara av att föda en växande befolkning. Genom att lyfta
näringen från fisken, såsom kväve
och fosfor till åkermarken skapar
man bra förutsättningar för att odla
ätbara grödor eller foder till djur.

gör ju att vi verkligen cementerar
oss fast som en svensk matproducent, säger Johan Ljungquist.
Varför är ni Sigill-certifierade?

– Vi ansåg att de typer av märkning som finns i dagsläget inte var
tillräckligt utmanande för oss. Med
Svenskt Sigill får vi en märkning
som konsumenten redan känner
till och förstår, och det blir ett
mervärde att vi
har certifierat
fisken genom
Svenskt Sigills
Klimatcertifiering.

Ni befinner er i en spännande expansionsfas, vad är nästa steg?

– På fisksidan ska vi ju dubblera
den globala produktionen och ska
vi producera ytterligare 80 miljoner ton fisk måste vi göra det på ett
cirkulärt sätt. Vi bygger en plattform för det svenska lantbruket,
avslutar Johan
Ljungquist.


Markus
Asp

”Coronapandemin
har tydliggjort
behovet av en stärkt
försörjningstrygghet
i Sverige.”

Johan Ljunquist
och Mikael
Olenmark
Dessailes
blev
Årets
klimatbönder.

Det kommer också bli avgöran-

Grattis till utmärkelsen, hur känns
det?

– Det känns helt fantastiskt att
få bli en del av det svenska lantbruket. Den här typen av utmärkelse
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Därför är underhållet av jordbruksmark viktigt
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Drog ut i fält

❖ LRF Skåne arrangerade en fältdag
hos Mats Ola Persson i Asmoarp för
länsstyrelsen i Skånes miljöenhet. De
fick titta på och diskutera skogsproduktion och naturvårdshänsyn. Andra
frågor som togs upp var våtmarker,
vattenfrågor och friluftsåret 2021.

❖ Under de senaste åren har torka
och brist på vatten med rätta varit
högt upp på mångas agenda.
Det är dock viktigt att inte glömma
att vi ett normalt år fortfarande även
har blötare perioder och områden.
Många åkrar har i dag platser där
det av olika anledningar periodvis
står vatten.
I och med de förväntade förändringarna i klimatet, med bland
annat blötare höstar och vintrar, är
detta ett problem som kommer att
eskalera.
Förutom att det påverkar möj-

och de två år som den innevarande perioden förlängs med, är
avgörande för om den av riksdagen beslutade livsmedelsstrategin kommer att lyckas.
Den ena delen är såklart den
rent ekonomiska, där regering
och riksdag har att ta ställning
till vilken konkurrenskraft man
är beredd att ge livsmedelsproduktionen i förhållande till vår
omvärld och i första hand EU.
Den andra delen – som är
nära förknippad med den första – är hur lagstiftning, regelverk och myndighetsutövning
kommer att anpassas för att nå
målen. Vi har en situation där
det står och väger hur vi med
vår struktur på lantbruket ska
klara konkurrensen med omvärlden och samtidigt kunna
utöka svenska livsmedels plats i
butiksledet.

ligheterna att kunna komma ut på
åkern i rätt tid, samt minskar själva
tillväxten av grödan, kan det i en
förlängning också leda till att det,
genom en från myndigheternas
sida väldigt liberal tolkning av definitionen av våtmark, etableras en
ny sådan på åkern. En våtmark som
sedan inte får röras och som både
innebär att man förlorat åkermark
och att man fått ett nytt brukningshinder.
Det lönar sig alltså på flera olika
sätt att titta över sin dränering och
diken och att underhålla dessa.

de hur den rent generella synen
på företagande hanteras, till
exempel skattepolitik kopplad
till allt företagande, inte bara på
landsbygden utan i sin helhet.
För att det ska lyckas så måste
det finnas en tydlig koppling
mellan den fria företagaren och
målet om ökad livsmedelsproduktion i Sverige.
Coronapandemin har tydliggjort behovet av en stärkt försörjningstrygghet i Sverige. Förhandlingarna i EU kan leda till
att vår hållbara livsmedelsproduktion äventyras. Regeringen
och riksdagen har inte prioriterat att få hem pengar till Sverige. För att klara en neddragning
i till exempel landsbygdsprogrammet måste regeringen och
riksdagen långsiktigt stärka den
nationella medfinansieringen.
Politikerna måste våga visa
handlingskraft så att vår konkurrenskraft och lönsamhet
stärks om svensk produktion
ska öka.
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