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Vi behöver alla
hjälpa till att
sprida kunskap
Helén
Rosengren
regionchef
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Osby bjöd in till
workshopsserie

Alla pratar nu om hållbarhets-

frågorna och inte minst om klimatförändringar.
Det är vi inom lantbruk och
skogsbruk som är experter på
de här frågorna. LRF har antagit hållbarhetsmål som hanterar så väl de ekonomiska som
sociala och miljömässiga områdena.
Det handlar om vad lantbruk
och skogsbruk redan gör och
där har vi väldigt mycket att vara stolta över.
Vi kan dessutom erbjuda
lösningar för andra verksamheters miljö- och klimatutmaningar och ytterligare öka
hållbarheten inom lantbruk,
skogsbruk och förädling. För att
vi ska lyckas med detta krävs
att samhället agerar och stödjer
utvecklingen med allt från lagstiftning, investeringar och till
exempel hur energibeskattningen ser ut.

”Målgrupperna
är medlemmar,
konsumenter,
politiker,
myndigheter
och handel.”
Arbetet kommer att bedrivas

som en samtalskampanj som
startar nu och där målgrupperna är medlemmar, konsumenter, politiker, myndigheter och
handel.
Här behöver vi alla hjälpa till
och sprida kunskap.
Vi behöver snabbt öka den
allmänna kunskapen om hur
samhället bäst nyttjar fotosyntesen och ekosystemen för att
trygga en hållbar välfärd.
De ekonomiska resurserna
och lönsamhetsmarginalerna inom de gröna näringarna ger inte
utrymme för de utvecklings-, investerings- eller övergångskostnader som kommer att krävas.
Därför måste lönsamheten och
konkurrenskraften stärkas av de
åtgärder som ska öka de gröna
sektorernas tillskott till hållbar
utveckling.
Vi behöver påverka, väcka
känslor och förklara fakta.

Johanna och Mårten Rasmusson visar de skånska regionråden nöt- och kycklingproduktion på Bosarps gård. 
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Ett besök som satte fart
på livsmedelsdiskussionen
Livsmedelsproduktion
och offentlig upphandling
är en het fråga för regionpolitikerna.
Den 16 januari bjöd LRF Skåne in
regionråden i Region Skåne till Bosarps gård utanför Blentarp för ett
samtal om livsmedelsproduktion
och skogsfrågor.
Det blev minst sagt en livlig diskussion om närproducerat, sysselsättning i den gröna näringen och
offentlig upphandling.
Iförda blå skyddskläder och sko-

skydd traskade regionpolitikerna
ut för att se både nöt- och kycklingproduktion. Mårten och Johanna
Rasmusson har varit verksamma
på Bosarps gård sedan de tog över
gården 2012 och har 60 stycken
nötdjur och 10 000 kycklingar.
– Det som retar en lantbrukare
är att höra om politiker som blir
serverade thaikyckling när de äter
sin lunch i Stockholm. Det utländs-

ka kött som köps in hade varit olagligt att producera i Sverige. Det är
hyckleri som är det absolut svåraste för oss i Sverige att konkurrera
med, sa Mårten Rasmusson.
Framtidens kompetensförsörjning

i lantbruket var också en av utmaningarna som lyftes. Värdparet
berättade om svårigheten att få tag
i arbetskraft som kan tänka sig att
göra ”lite av varje” och inte enbart
köra traktor, som många yngre
tycker är roligt.
– För Region Skåne är det viktigt
att vi kan ha ett levande lantbruk,
både för sysselsättningen och tillväxten i länet, sa regionrådet Anna
Jähnke (M).
Diskussionen kring skogen blev
en ögonöppnare för många.
– 40 procent av alla skogsbruksföretag ägs av kvinnor och många
på mötet visste inte att man kan
göra kläder av träfibermaterial, sa
Ann Marke i regionstyrelsen.

Markus Asp

Det bjöds också på en faktaspäckad fikastund – diskussionerna kring skogen
blev en ögonöppnare för många. 
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❖ Tio LRF-företagare (sex företagare
under 30 år) från Osby och Östra
Göinge träffades på Stora Hotellet
i Osby för att fördjupa sig i temat
”Affärsutveckling och prissättning” under ledning av Fred Eriksson, Krinova.
Fredrik Persson, näringslivschef i
Östra Göinge, deltog och berättade
hur kommunen arbetar med företagande.
Deltagarna fick presentera sina
företag och intressanta diskussioner
vidtog.
De medverkande företagens breda verksamhet förvånade Fred och
Fredrik, som båda lovade att komma
på besök för att lära sig mer om
verksamheterna.
Workshopserien innefattar tre
kvällar: Försäkringar, Affärsutveckling
och prissättning samt Juridik, allt
med inriktning landsbygdsföretagande.

På gång
❖ 27 februari: Välkommen till skogskväll. LRF Skåne bjuder in dig som
medlem och hoppas att du bjuder
med en icke LRF-medlem till träffen.
Plats: Borgen i Osby, 18.30–21.15. Här
får ni skogsnyttig information:
l Inledning, Ann Marke, regionstyrelsen, LRF Skåne.
l Vad gör LRF för äganderätten i
skogen, Erik Evestam och Anna
Irani, äganderättsexperter, LRF.
lM
 arkägarens/brukarens rättigheter och möjligheter vid intrång,
Teresa Nordling, LRF Konsult.
l 21.15 Avslutning, Ann Marke.
Vi bjuder på fika och behöver din
anmälan senast den 19 februari, scanna
QR-koden här
bredvid och
fyll i formuläret
eller skriv till
skane@lrf.se.
❖
❖ 19 mars: LRF Skånes stämma hålls
på Alnarp i aulan. Fullmäktigeanmälan kl 08.30–09.30.
Tema: Hållbarhet – en möjlighet
till mer lönsamt företagande
Hör Mats Andersson, meteorolog
vid SMHI och tidigare vid SVT, samt
Jens Berggren, LRFs hållbarhetsexpert, föredrag kring klimatförändringar och hållbarhet som en möjlighet till ett mer lönsamt företagande.

