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En sommar vi sent ska glömma
T
Foto: Ester Sorri

Hur ska skogen
räcka till allt?
Då var det dags att summera verksamhetsåret 2018 för Västerbottens del. Det är med
stor glädje vi kan konstatera att vi ökat med
175 medlemmar under året och är nu 6 308
medlemmar. Vi ökade därmed näst mest
av alla regioner i landet. Vad gäller företagarmedlemmar specifikt var ökningen 3
procent, fjärde bäst i Sverige.
God samverkan
Mycket positivt är också att vår samverkan
med LRF Norrbotten och inom den gemensamma personalorganisationen LRF Nord
fortsätter att utvecklas på ett konkret och bra
sätt. Utmaningarna är ju, i stort, detsamma
i båda länen så den här utvecklingen känns
helt naturlig.
Livsmedelsstrategi
Arbetet med vår regionala livsmedelsstrategi
Mer Mat från Västerbotten har löpt enligt
plan under året och LRF har ansvarat för
tre fokusområden; ägarskiften, kapitalfrågor
samt förstudie mjölk. Men nu måste vi också
få kraftfulla initiativ från regeringen som
stärker konkurrenskraften i jordbruket.

rots att det är 28 grader kallt, gnistrande
solsken och snö som knarrar under fötterna
räcker det inte för mig att glömma sommaren
2018. En sommar som vi sent ska glömma.
En sommar som skapade nödår för Sveriges
bönder. En sommar som satte hela svenska
lantbruket och vår organisation på prov. Och
vad har en organisation för värde om den inte
fungerar när krisen är som störst?

D

enna vinterdag i skrivande stund är jag
både stolt och glad över att när det väl gäller fungerar organisationen som bäst. Från
LRF riks hade vi goda och täta kontakter med
näringsdepartementet och Jordbruksverket. Vi
gav tidiga signaler till dåvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att ge dispenser att
skörda trädor och ekologiska fokusarealer,
vilket han direkt beslutade att genomföra innan
han ens frågat om lov i Bryssel. Det beslutades
även att torkrelaterade avvikelser inte skulle ge
avdrag vid djurskyddskontroller, och regler för
transport av grovfoder är ytterligare exempel
på vad dialogen med departement och myndigheter resulterade i. Dagligvaruhandel, offentliga aktörer och restauranger uppmanades att
köpa svenskt.

P

å det regionala planet var vi i tidig och tät
kontakt med både länsstyrelsen och lantbruks-

Skyddshysterin måste bromsas
Från LRFs sida kommer vi driva på hårt
i skogsprogrammets vision: ”Skogen, det
gröna guldet, ska bidra med jobb, hållbar
tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av
en växande bioekonomi”. Om det ska lyckas
måste skyddshysterin i landet bromsas. Vi
kommer också idogt att värna ägande- och
brukanderätten i vårt arbete i skogswprogrammet.

Mats Granath
Regionchef
LRF Västerbotten

Ä

ganderätten är för oss alla en viktig princip
och den har naggats rejält i kanten de senaste
åren, för att sedan eskalera till stora tuggor.
Men där har det hänt saker som vi denna kalla
dag kan värma våra sinnen med. Stopp för
nyckelbiotopsinventeringen samt att markägarna i första instans vann målet om ersättning för
fjällnära skog som inte får avverkas. Antingen
har vi en pågående markanvändning; en
produktionsskog eller så har vi det inte – och
då ska vi ha ersättning. Vi måste fortsätta att
bevaka de som försöker hitta på något däremellan och hur vi i Sverige övertolkar art- och
habitatdirektivet.

F

ör 91 år sedan tog vi beslutet att organisera
oss för att bli starkare tillsammans och det har

Lotta Folkesson. Foto: Jenny Rehman
aldrig någonsin varit tydligare att det var ett
klokt beslut. Jag vill tacka er medlemmar, nya
som gamla, och ni förtroendevalda som helt
oegennyttigt jobbar för allas bästa. Det är ni
som gör skillnad och ger kraft och styrka till
organisationen och det är det som ger förutsättning att lyckas. Den parlamentariska oredan är
löst och vi har en ny spelplan och ett januariavtal med många positiva saker för vår näring. Nu
gäller det att få verkstad av dessa punkter så det
blir fullt ös framåt tillsammans mot framtiden!
Lotta Folkesson
ordförande LRF Västerbotten

Vår regionstyrelse under 2018
LRF Västerbottens regionstyrelse har under 2018 haft sex ledamöter. Ordförande
är Lotta Folkesson och vice ordförande är
Pär Antonsson.

Sociala medier
Under året har vi också satsat rejält på sociala medier, främst Facebook med opinionsbildande filmer som varit mycket framgångsrika. Man kan konstatera att Internet är den
plats som numera är viktigast för att komma
ut med sina budskap.
Regionalt skogsprogram
I slutet på året genomfördes startskottet för
länets regionala skogsprogram. Ambitionen
är en ökad produktion och fler jobb i hela
landet. En fråga som dock snabbt inställer
sig är hur skogen ska räcka till allt. Skogen
ska ge råvara till träindustrin, biobränslen,
papper, med mera. Skogen ska också binda
koldioxid, och vara rekreationsområde och
bas för naturturism. Sedan finns det starka
intressen som vill skydda så mycket skog som
möjligt. Detta är självfallet en ekvation som
inte går ihop.

nära aktörer. Vi hade krismöten med lokalavdelningsordföranden och kommungrupper
och oändligt många timmar ägnades till media.
Inte minst bjöd vår landshövding till möte på
residenset med alla berörda aktörer med syfte
och mål att sätta en gemensam bild över läget,
så att var och en hade något att utgå ifrån i sina
egna handlingsplaner. Glädjande är att hösten
blev lång och gynnsam, så på vissa håll i vårt
län blev det rekordskördar på spannmål och
många kunde rädda sig genom att ta en tredje
skörd. Men hur slutet egentligen blev kommer
nog att visa sig de närmsta månaderna.

Fr v: Elias Alfredsson, Näsland, Ida Oderstål,
Siksjönäs, Pär Antonsson, Övre Bäck, Lotta
Folkesson, Selsberg, Micael Forslund, Häbbersfors och Helena Ågren, Västra Selet.

Stämma med 90-årsfirande
LRF Västerbottens regionstämma den 21
februari i Umeå 2018 var speciell. Då hölls
inte bara sedvanliga stämmopunkter, utan
det firades också att LRF Västerbotten på
dagen fyllde 90 år.
Regionstämman präglades av 90-årsjubileet,
med fanfar, tårta, tal och allsång. Det var på
dagen 90 år sedan hemmansägaren Viktor
Johansson höll möte i Backens kommunhus,
Umeå, och bönderna på plats beslutade starta
en intresseorganisation.

Tidigare ordföranden på plats

Lotta Folkesson läste upp ett brev hon skrivit till Viktor Johansson. Även några tidigare
ordföranden i LRF Västerbotten hade bjudits in
till stämman; Arne Lindström, Bernt Wikström
och Conny Sandström, som samtalade om då
och nu. Även LRFs VD och koncernchef Anders Källström talade. Stämman gästades också
av Västerbottens landshövding Magdalena
Andersson.
Motion om fåglar gick vidare
När det gäller de tolv motionerna som behandlades beslutades en gå vidare till riksförbunds-

stämman. Den handlade om skador i växande
grödor orsakade av fåglar, där Västerbotten är
hårt drabbat. Skadetrycket har med tiden ökat.
Visst genomslag
På riksförbundsstämman den 22-23 maj på
Sånga-Säby fick motionen visst gehör. Den
innehöll flera yrkanden, bl a ett stopp för
utfodring av tranor vid Hornborgasjön. Detta
skulle dock inte påverka antalet fåglar i Västerbotten menade stämman – och det blev avslag.
Ett annat yrkande innehöll krav om att minska
trana och sångsvan med 50 procent. Stämman
ansåg dock detta orimligt då arterna är strikt
skyddade enligt EUs fågeldirektiv, och någon
allmän jakt inte är möjlig. Däremot får tillstånd
till skyddsjakt meddelas av länsstyrelserna.
Kontakta jägarorganisationerna
Men stämman biföll intentionen i yrkandet
och gav riksförbundsstyrelsen i uppdrag att
arbeta för förenklad skyddsjakt genom att trana
och sångsvan införs i jaktförordningens bilaga
4, skyddsjakt på enskilds initiativ. Det tredje
yrkandet – att kontakta jägarorganisationerna
för ökad kunskap och ökat intresse för jakt på
grågås och kanadagås – bifölls av stämman.

Malin levererade svar
på konsumentfrågor
Under sommaren 2018 satsade LRF Västerbotten och Norrbotten på en filmserie
riktad mot konsumenter.
Det var Malin Sjöström, anställd vid Antonssons
Lantbruk i Övre Bäck, som i fyra filmer uppmanade konsumenter att skicka in frågor, som hon
sedan återkom med svar på. Filmerna fick cirka
38 000 visningar på Facebook.
Valfilmer
Under våren lanserade LRF också två filmer
som vände sig direkt till politiker. Den ena
handlade om jobben, där Erik Johansson, Skatauddens Lantgård, berättade om hur många
jobb jordbruk genererar. I en annan flm togs
offentlig upphandling upp och hur kommunerna kan spela en roll för ökad livsmedelsproduktion. Dessa två filmer fick cirka 41 000
visningar.
Under året har även en hel del andra event och
händelser berättats om i filmform.
Utöver det ett antal debattartiklar om bl a
älgskador, lokal livsmedelsproduktion och brukande- och äganderätt. De gröna näringarna
och LRF syntes överhuvudtaget mycket i media
under 2018 på grund av torkan.
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De kan bli
Årets omläggare

www.lrf.se/vasterbotten
0771-573 573 · vasterbotten@lrf.se

Hallå där …
Grattis! Ni vann LRF Norrbottens
nya tävling Årets hållbara julbord
i hård konkurrens med åtta andra
restauranger och konferens- och
turismanläggningar.
– Ja, det var jätteroligt, särskilt som
vi verkligen satsat på att ha mat
som kommer från vår egen ekologiska gård eller lokala kolleger.
Vad uppskattar gästerna mest?
– Den trevliga miljön, att det är lokal och hemlagad mat och att det
är gott! Vi har också provat lite
nya produkter som rökt lamm
hjärta och gravat fårkött.
Gården har utvecklats från ett
traditionellt jordbruk till att bli ett
besöksmål, med Bo på lantgård,
gårdshotell, konferenser och restaurang. Och sedan tre år julbord
för allmänheten.
– Ja, första året hade vi 100 gäster,

FOTO: JOHANNA ELENIUS

NORRBOTTEN/VÄSTERBOTTEN

Maria Hanno,
Stormyrbergets Lantgård

och i år var vi uppe i över 400.
Nu funderar vi på att bygga ut
köks- och restaurangdelen, det
är för litet för att klara av mer än
30–40 personer åt gången. Andra
planer som vi har är att utöka
grönsaksodlingen, då intresset för
vegetariska produkter växer.
Eva Carlsson

Tolv motioner till Västerbottens stämma

v LRF Västerbotten håller stämma den 21 februari på Nolia, Umeå. Tolv motioner,
som kommer att publiceras på hemsidan inom kort, har lämnats in och handlar
om lokalavdelningarnas framtid, skördeskadeförsäkring, viltskador, kontroller,
generationsväxling, medlemskvällar i inlandet, tvärvillkorsavdrag, ansvarsskydd för
fullmaktstagare, föräldraförsäkring, små jordbruk, nödslakt samt regelverk.
LRF Norrbotten håller regionstämma den 12 mars, Kalix Folkets hus.

På gång
Victor Lundbäck och Lowa Göransdotter ser många fördelar med att driva
lantbruk i norr. 
FOTO: GÖRAN JOHANSSON

Lundbäcks lantbruk, Påläng,
Kalix, har som ett av tre
företag i hela landet nominerats till priset Årets omläggare vid Ekogalan. Gården
drivs av Victor Lundbäck och
Lowa Göransdotter, som ser
goda möjligheter för jordbruket i norr.

Det är Krav som delar ut priset till
Årets omläggare i samband med
Ekogalan den 25 januari i Stockholm. Hit reser nu paret Lundbäck
och Göransdotter, båda 26 år.
– Roligt att vi blivit nominerade!
säger Lowa.
Båda är uppvuxna i Småland.
Lowa är strax klar veterinär och
Victor är lantmästare. För tre år
sedan övertog Victor en släktgård i
Påläng med 36 mjölkkor. I samma
veva uppstod tycke mellan de tu. Nu
har Lowa också flyttat till Påläng och
ska på sikt bli delägare i företaget.
Släktgårdens ladugård blev snart
för liten för de större visionerna och
därför köptes en närliggande fastighet där ladugården stått tom i tio år.
Där har paret nu renoverat och byggt
för 90 mjölkkor och i november flyttades de 57 korna dit. På släktgården
ska i framtiden de avvanda kvigorna
bo tills det är dags att kalva.
Lowa och Viktor brukar 200 hektar åkermark, allt är grovfoder. De
valde att ställa om till ekologiskt för
att öka intäkterna och för att det är

en utmaning. Den första Kravmjölken från lantbruket levererades i
slutet av november.
De ser många fördelar med att
vara mjölkföretagare i Norrbotten
jämfört med i södra Sverige.
– Markpriserna är betydligt mer
överkomliga här och det finns god
tillgång på åkermark. Gräset växer
förträffligt bra och kor tycker inte
om värme. Dessutom är människor
i omgivningen tacksamma för att vi
håller markerna öppna. Det kanske
behövs en smålänning för att inse
allt detta, säger Victor.
Men fakta är trots allt att både
antalet gårdar och mjölkinvägningen minskat i länet.
– Jag hoppas verkligen att det vänder snart. Jag har träffat många unga
drivna människor i Norrbotten så det
finns definitivt potential. Men jag har
också mött gnäll och det är farligt om
man lyssnar på sådant för då börjar
man snart tro på det, säger Lowa.
På lantbruket finns även tre herefordkor som är början på en avelsbesättning. Det är en stor utmaning
med det växande företaget som i
maj ska vara i full produktion.
– Det blir så klart ett annat företag då vi ska ha 80 kor i mjölkgrop
jämfört med 40 uppbundna, dubbelt så många kalvar och kvigor,
dubbelt så mycket foder och gödsel,
säger Lowa.
Men innan dess – Ekogalan alltså.

Eva Carlsson

v Medlemskväll på Ikea, Umeå, 16 januari, 17.30–20.00. Tema kök.
v Djuromsorg och Miljö 2.0: Kom och säg din mening om LRFs ståndpunkter: 17 januari, Sikeå, och 18 januari, Öjebyn. Mer info på våra hemsidor.
v Växas mjölk- och köttföretagardagar, 23–24 januari, Umeå.

Det här året vill jag kalla unikt
Krönikör

Herbert Nyman
Ordförande
LRF Norrbotten

2017 ÄR FÖRBI men inte glömt,
tvärtom ett år jag kommer att
minnas mycket väl. Vi bönder hade
en katastrofal spannmåls- och potatisskörd och det kommer att bli
ekonomiskt kännbart för många.
Men 2017 är också ett år då LRF
både nationellt och regionalt tar
stora kliv framåt. Vi har lyckats nå
fram till politiker på ett helt annat
sätt än jag upplevt under mina 25
år inom LRF. Jag vill nog kalla det
unikt. På riksnivå har vi överenskommelsen om målen i den gemensamma livsmedelsstrategin och inte
minst de extra 100 miljoner kronorna i det nationella stödet.
Jag noterar också en ny attityd
från politiker och myndigheter.
Vi har full uppbackning i arbetet
med den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat.
LRFs kommungrupper har gjort
ett enastående arbete. I Piteå har

kommunen valt att satsa på Grans
naturbruksgymnasium, där vi har
en god dialog med politikerna om
att skapa någon form av resurs
centrum för regional mat.
Likaså i Kalix har kommunen
tagit naturbruksgymnasiet under
sina vingar när landstinget avsade
sig ansvaret. Politikerna har förstått vikten av kompetensförsörjning inom de gröna näringarna.

”Jag noterar också en
ny attityd från politiker
och myndigheter.”
Det är dessutom mycket glädjande
att båda skolorna nu fått ett uppsving i antal sökande.
I Luleå inventerar man åkermark för att kunna skydda den
och använda den till livsmedelsproduktion.
Intresset och respekten för våra
näringar har växt men mycket
återstår förstås att göra. Men något måste vi väl ha att sysselsätta
oss med under 2018 också.
God fortsättning!
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Vi ska inte sänka oss till EUs
lagkrav för djuromsorg men
den svenska lagstiftningen
måste bli mer flexibel och
se till helheten snarare än
detaljer. Det var de övervägande åsikterna bland
de LRF-medlemmar som
samlades i Sikeå respektive
Öjebyn för att diskutera LRFs
hållning i djuromsorgs- och
miljöfrågor.
LRFs nuvarande positioner om
detta är under omprövning. Det har
i sin tur att göra med vilka inspel
LRF ska göra till politikerna för att
livsmedelsproduktionen ska öka.
I Västerbotten och Norrbotten
bjöds medlemmarna in till möten
den 17 och den 18 januari där vice
ordförande i LRF, Åsa Odell, med
verkade. Hon refererade bland
annat till en rapport som konsultfö
retaget Macklean tagit fram.
– Deras bedömning är att impor
ten skulle få det ännu lättare ta sig
in om vi sänkte djurskyddskraven.
De tror att svenskt kött klarar av att
hålla lågprisimporten stången om
vi behåller dagens krav. Det finns
heller inget stöd bland politikerna
för ett försämrat djurskydd och en
risk att vi tappar den goda djurhälsa
vi byggt upp med låg antibiotika

användning, berättade hon.
Inte heller mötet i Sikeå ville sän
ka kraven för djuromsorg.
– Vi har vant oss vid en nivå och
investerat i byggnader och kunskap.
Det blir ju bortkastade pengar och
det känns allmänt som vi går bak
länges i så fall. Däremot kan vi kan
ske sänka vissa krav och höja andra,
menade Urban Persson, mjölkbonde
i Gulltjärn.
Han med flera pekade särskilt på
att beteskravet måste bli flexiblare.
Många ansåg att det brister i
kompetens och erfarenhet hos
djurskyddsinspektörerna och att
lagstiftningen borde se mer till hel
heten än till detaljer.
– Om en hel besättning är frisk
och har bra hull ska man inte få av
drag på någon centimeter hit eller
dit på båsstorlekarna, sade Urban
Persson.
Men att ha en målstyrd lagstift
ning i stället för en detaljstyrd inne
bär också risker.
– Det blir större utrymme för
godtycke om man inte har en bra
plan. En centimeter är ju trots allt
en centimeter, konstaterade Pär An
tonsson, mjölkbonde i Övre Bäck.
Vad gäller miljöfrågorna menade
medlemmarna bl a att LRF måste ha
en långsiktig plan för god hållbarhet
i jordbruket.

Eva Carlsson

Hallå där …

Erik Johansson
31, Lillkorsträsk, vice ordförande i LRF Ungdomen
Norrbotten.

Grattis till nomineringen som
ledamot i LRF Ungdomens riksstyrelse!
– Tack! Det känns kul och hedrande, samtidigt som jag är ödmjuk
inför uppgiften.
Du driver tillsammans med dina
föräldrar Skatauddens lantbruk
med främst mjölk- och köttproduktion, men även turism, växtodling

v LRF Norrbottens projekt Mer
Nära Mat ordnar mötesplatser för
företagare och dessutom ”Bonde i
butik” där du träffar konsumenter.
19/2 Mötesplats, Haparanda
20/2 Bonde i butik, Haparanda
21/2 Mötesplats, Övertorneå
22/2 Mötesplats, Pajala
23/2 Bonde i butik, Övertorneå

v Efter en tids nedgång i medlemsantal blev 2017 ett trendbrott. LRF Västerbotten ökade med 50 medlemmar jämfört med 2016, till totalt 6 139, medan LRF
Norrbotten ökade med 12 medlemmar till 3 194.

Ett roligt, intensivt och lärorikt år
ordförande LRF
Västerbotten

v Arbetsmiljöfrågor i stallet – en
fråga om framgång och ekonomi,
14/2, Forslundagymnasiet och Hippologum, Umeå. Arrangör: Gröna
Navet. Anmälan snarast: 09016 41 83, gronanavet@umea.se.
v LRF Västerbotten håller regionstämma den 21 februari på Nolia,
Umeå.
v Medlemsdag på Ikea, tema kök,
27/2, kl 14–16 Haparanda.

v Medlemskväll hos Swedol, 27/2
17.30–19.30 i Haparanda och 28/2 kl
17.00–20.00 i Umeå.
Samtliga medlemsdagar/kvällar
gäller enbart företagarmedlemmar.
v LRF Norrbotten håller regionstämma den 12 mars, Kalix Folkets hus.
v Energidag, med föredrag och studiebesök, 20/3, Grans naturbruksgymnasium, Öjebyn.

April, vecka 15–16: Mötesplatser och Bonde i butik i Kalix, Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn
April, vecka 16–17: Mötesplatser och Bonde i butik i Arvidsjaur, Arjeplog och Kiruna
v Mer info: Daniel Strandlund,
LRF Norrbotten, 0920-23 77 07 eller
daniel.strandlund@lrf.se

Nu ökar vi igen

Lotta Folkesson

På gång

Eva Carlsson

Träffa branschen och konsumenter

Krönikör

Mötet i Sikeå leddes av Åsa
Odell, LRFs vice ordförande.
Deltog gjorde bland andra
Urban Persson, Ola Holmgren och Åke Dahlberg.

och entreprenad. Hur ser framtiden ut för företaget?
– Vi håller på att bygga ut nu så
att vi ska rymma fler ungdjur och
tjurkalvar. Längre fram vill jag
satsa på mjölken, vi har i dag ett
30-tal kor. Det finns goda förutsättningar för mjölkproduktion i
Norrbotten.
Vad vill du jobba för i LRF Ungdomens riksstyrelse om du blir vald
på stämman i mars?
– Framför allt hitta sätt att nå ut
till ungdomarna med att de gröna
näringarna är en framtidsbransch.
Ska vi nu producera mer mat i
Sverige kommer det att behövas
fler bönder och även i skogen behövs det ju folk.

MITT FÖRSTA ÅR som ordfö
rande i LRF Västerbotten går
mot sitt slut – ett roligt, intensivt
och lärorikt år, där vi alla har fått
tänka lite nytt. Vi har tillsam
mans med LRF Norrbotten jobbat
fram ett arbetssätt med tre olika
utskott och vi delar sedan tidigare
personal.
När vi nu också samverkar mel
lan styrelserna kan vi ta vara på
allas kompetenser på bästa sätt.
Som ny är det naturligt att revide
ra både arbetssätt och arbetsom
råden. För LRF Västerbotten stod
det snart klart att skogen behöver
mer utrymme.
Äganderätten är det som för
enar så gott som alla våra med
lemmar och den är verkligen
högaktuell. Särintressen vill vara
med och bestämma om hur din
skog ska användas. Detta kan få
stora konsekvenser om vi inte står

emot. Glädjande är att vi har fått
en ordinarie plats i Skogsstyrel
sens sektorsråd och i skogslänets
styrgrupp.
Även viltfrågor har under detta
år seglat upp som ett ämne att
prioritera upp. Livsmedelspro
duktion har alltid haft och kom
mer alltid att ha en hög prioritet
i LRF Västerbotten. Det är därför
mycket positivt att arbetet med en
regional livsmedelsstrategi äntli
gen startat. Jag vill också nämna
vikten av starka kommungrupper,
som tar till vara de gröna näring
arnas intressen gentemot kommu
nerna.
JAG TRÄFFAR MÅNGA förtro
endevalda, som ibland menar att
de inte gör tillräckligt, att tiden
inte räcker till. Men ni ska klappa
er själva på axeln för att ni valt att
ta på er detta extra ansvar. Inte
minst tror jag att våra förtro
endevalda bidragit till att både
Norrbotten och Västerbotten i år
haft en positiv medlemsutveck
ling, efter en tids nedgång. En stor
framgång och ett kvitto på att vi är
på rätt väg.

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

”Sänk inte kraven
på djuromsorgen”
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Den 21 februari håller LRF
Västerbotten årsstämma.
Det är på dagen 90 år sedan
mötet på Backen i Umeå som
blev upptakten till att LRF
Västerbotten bildades.
Det var den 21 februari 1928 som
hemmansägaren Viktor Johansson
höll tal i Backens kommunhus inför
400 personer som
sedan enades om
att en rikstäckande organisation
behövdes för att ta
till vara jordbruViktor Johansson
karnas intressen.
Idén om en
facklig organisation låg rätt i tiden.
Depressionen i slutet av 1920-talet
drabbade även lantbruket.
Vid ungefär samma tidpunkt togs
flera liknande initiativ runt om i
landet, med tanken att gå ihop i en
riksorganisation. Men mycket skulle stötas och blötas först. En central
del var ju solidaritetstanken, lånad
från arbetarrörelsen. Men det visade sig tidigt att detta gick stick i
stäv med den gamla bondeindividualismen. Många kände sig främmande inför de fackliga metoderna.
Bland annat diskuterades hur man
skulle behandla de jordbrukare som
ställde sig utanför organisationen.

Stämman

v 21 februari på Nolia i Umeå.
v Tolv motioner har kommit in.
v Valberedningen föreslår omval av
hela styrelsen.

Skulle de som uppträdde osolidariskt på något vis prickas?
De interna motsättningarna till
trots lyckades företrädarna för de olika fackliga rörelserna mötas och 1929
bilda RLF, Riksförbundet Landsbygdens Folk. Första förbundsordförande blev Viktor Johansson.
– För oss i Västerbotten är givetvis mötet som Viktor Johansson
höll viktigt, vi ser det som att LRF
Västerbotten föddes då, förklarar
Lotta Folkesson, LRF Västerbottens
ordförande.
Men LRF firade 100 år i fjol. Hur
går det ihop? Jo, samtidigt fanns en
annan organisation för bönderna –
Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap
– som hade bildats redan 1917 och var
en organisation främst för de bondeägda kooperativa föreningarna.
RLF och SL slogs 1971 ihop till
LRF men eftersom en av föregångarna bildades redan 1917 ansågs att
LRF fyllde 100 år 2017.
På regionstämman kommer Lotta
Folkesson att beröra jubileet i sitt tal.
– Det är fascinerande att läsa om
hur bönderna gick ihop för att tillsammans klara dåtidens utmaningar och grundidén håller ju än i dag.
Tillsammans är vi starka och kan
ta till vara det gröna näringslivets
intressen.

Eva Carlsson
Källa: www.lrfhistoria.se

v LRFs koncernchef Anders Källström är stämmotalare.
v Läs mer om LRFs historia, motioner
med mera på www.lrf.se/vbstamma18.

RLF var som störst vid mitten av
1950-talet med omkring 200 000 medlemmar.
FOTO: ELOV MATTSSON

Under 1920-talet blev behovet av en
organisation för lantbrukarnas intressen påtagligt.

Elisabeth Öberg,
ordförande för LRFs kommungrupp i Kalix

Hur ser det gröna näringslivet ut
hos er?
– Vi har ett brett utbud med flera
kända företag. Förutom skogen
finns äggproduktion, fiske (Kalix löjrom till exempel), hästuppfödning,
tillverkning av getost, broccoliodling
samt mjölk- och köttproduktion.
Vad är kommunen bra på hos er?
– Det var bra fram till i maj 2017, då

pensionerades landsbygdsutvecklaren som hade stor kunskap om
de gröna näringarna. Tyvärr har
kommunen valt att inte anställa
någon ny landsbygdsutvecklare så
mycket kunskap går förlorad.
Hur ser drömscenariot ut för samarbetet mellan kommunen och det
gröna näringslivet?
– Kommunen borde – nu när livsmedelsförsörjningen debatteras
och vi har en regional och nationell livsmedelsstrategi – återbesätta tjänsten som landsbygdsutvecklare. Och det vore en dröm om
kommunen skulle anta en plan för
framtida livsmedelsförsörjning.
Hur arbetar ni för att komma dit?
– Vi erbjuder bland annat studie
besök på gårdarna och vi har hållit
föredrag för kommunpolitikerna.
Vi ger även information till lärare
i grundskolan och tipsar om LRFs
digitala verktyg Bonden i skolan.

v Medlemsdag på Ikea, tema kök,
27 februari i Haparanda och medlemskväll hos Swedol i Haparanda
27 februari och 28 februari i Umeå.
Enbart företagarmedlemmar.
v Årsmöte i Vallföreningen i Västerbotten, 28 februari, Lövånger.
v Kommungruppskonferenser:
1–2 mars i Luleå och 8–9 mars i
Lycksele.
v LRF Norrbottens stämma,
12 mars, Kalix Folkets hus.
v ABC i lönsamt företagande: för
småskaliga livsmedelsproducenter och dem med gårdsbutik,
15 mars, Hörnsjö.
v Energidag med föredrag och
studiebesök, 20 mars, Grans naturbruksgymnasium, Öjebyn.
v Tillsammans för ett bra djurskydd, 17 april, Luleå. Mer info på
våra hemsidor.
v Kostnadsfria kurser i sparsam
körning. Heldagskurs med teori
och praktisk körning samt återträff. Intresseanmälan snarast till
ingvar.persson1@lrfkonsult.se.
v LRF Norrbottens projekt Mer
Nära Mat: 19 februari, Mötesplats
Haparanda, 20 februari Bonde i
butik, Haparanda, 21 februari Mötesplats, Övertorneå, 22 februari
Mötesplats, Pajala, 23 februari Bonde i butik, Övertorneå. Mer info:
Daniel Strandlund, 0920-23 77 07
eller daniel.strandlund@lrf.se.

Det ska vara lätt att göra rätt
Krönikör

Erika Johansson
Landsbygdsdirektör
Länsstyrelsen
i Norrbotten

Hallå där …

På gång

SNART HAR FEM intensiva månader gått sedan jag började min
nya tjänst som landsbygdsdirektör
på Länsstyrelsen i Norrbotten.
Det känns jättekul att få vara
en del i arbetet med att skapa
förutsättningar för en livskraftig
landsbygd i Norrbotten.
Ur ett myndighetsperspektiv
har jag tidigt blivit varse de hinder
som fördröjer vårt arbete. Verkligheten är, även för oss, en ökad
administration, ökade dokumentationskrav och en ökad komplexitet i stödsystemet. Ansökningar
fastnar på grund av buggar i systemen, vissa slututbetalningar går
inte att utföra, ärenden kan inte
omprövas då IT-systemen inte är
tillräckligt utvecklade …
Listan går att göras lång över de
arbetsmoment som vi inte kan påverka och som inte kan utföras på
det sätt vi önskar. Vi måste därför
förhålla oss till denna verklighet

och göra ett så bra arbete vi kan
utifrån givna förutsättningar.
JAG KOMMER ATT verka för att
det ska finnas en bra, konstruktiv
dialog mellan oss på landsbygds
enheten och dig som söker stöd,
ersättningar eller på annat sätt
kommer i kontakt med oss. Vi vill
att det ska vara lätt att göra rätt
och vi kommer därför att arbeta
mer proaktivt. Hör av dig till oss
om du har förslag på hur vi kan
underlätta för dig att göra rätt.

”Hör av dig om du har
förslag på hur vi kan
underlätta för dig”
Under året kommer vi att utföra
flera olika former av informations
insatser som riktar sig till dig som
söker jordbrukarstöd och stöd
inom Landsbygdsprogrammet.
Bland annat kommer jag och flera
av mina medarbetare att finnas på
LRF Norrbottens stämma i Kalix
den 12 mars. Välkommen att prata
med oss!

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

90-åring håller stämma

norrbotten@lrf.se
vasterbotten@lrf.se
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LRF Norrbottens styrelse
möbleras om vid stämman i
Kalix den 12 mars om valberedningens förslag går igenom. Jenny Karlsson, Granån,
föreslås bli ny ordförande
efter det att Herbert Nyman,
Altersbruk, avböjt omval.
Herbert Nyman, 65, slutar alltså
som ordförande efter två år på
posten men han har varit ledamot
i styrelsen sedan 2002. Han har
dessutom varit ledamot i LRFs riks
förbundsstyrelse och under tio år
ordförande för Norrmejerier.
– Med ålderns rätt är det dags att
lämna över till yngre förmågor och
jag känner mig trygg med den kom
petens och det engagemang som
finns i den styrelse som nu tar över.
Men jag är mycket tacksam över
det förtroende som getts mig under
dessa år, säger Herbert Nyman.
Han har varit engagerad i LRF
sedan 1984 och menar att mycket

hänt de senaste fem åren, inte minst
en ändrad attityd från politikerna.
– De börjar inse orättvisorna
bönderna utsatts för från samhället,
till exempel att det offentliga upp
handlar importmat som produce
rats på i Sverige förbjudna sätt. Och
vi ser ett uppvaknande när det gäl
ler beredskap och matförsörjning.
Herbert Nyman har jobbat inten
sivt med länets livsmedelsstrategi,
Nära Mat.
– Norrbottens bönder levererar
bra mat men vi måste både öka pro
duktionen och bredda utbudet av
lokal mat för att möta efterfrågan.
Jenny Karlsson, 46, i dag vice
ordförande, föreslås ta över ordfö
randeposten. Hon driver handels
trädgård och är skogsägare. Victor
Lundbäck, 26, mjölkbonde i Påläng,
är föreslagen som ny ledamot. Öv
riga i styrelsen är Hulda Wirsén,
Överkalix, Lars Eriksson, Hundsjö,
och Rolf Hjärtberg, Lovikka.
Eva Carlsson

Hallå där …
Du och Fredrik Jonsson håller på
att bygga upp en koncern med fö
retag inom småskalig livsmedels
förädling. Berätta!
– Vi började med att köpa Vindelns
Rökeri 2012 och förra året förvärvade vi Norums Fiskrökeri och nu
nyligen också Familjen Hansens
Charkuteri. Alla tre ingår i nystartade Förenade Matfabrikanterna.
Vad går affärsidén ut på?
– Genom att samordna logistik,
försäljning, produktionsledning
med mera skapar vi resurser som
annars ofta är förbehållna de stora
aktörerna. Det är ju ett otroligt intresse från marknaden. Ofta stannar producenterna i utvecklingen
på grund av brist på resurser.
Ska ni köpa fler företag?
– Ja, det är tanken. Viktigt att påpeka är att varje bolag behåller
sitt eget varumärke och sin sär

Robin Karlsson,
Umeå

art. Vi har också lokala delägare i
alla bolag. Vi är otroligt stolta över
alla tre bolagen som bygger på
äkta mathantverk och det är i det
segmentet vi vill verka.
Hur stora är de här företagen?
– Vi omsätter cirka 60 miljoner
kronor men räknar med tillväxt
i år, både i bolagen och genom
ytterligare förvärv.
Eva Carlsson

På gång
v Allmänheten bjuds in för att diskutera överanvändning av antibiotika,
13 mars, 19.00–21.00, Vardagsrummet, Piteå.
v Affärsmannaskapets grunder, kvällsträff 13 och 21 mars samt heldags
seminarium 5 april, Älvsbyn. Anmälan: hakan.stenmark@lrf.se.
v Tillsammans för ett bra djurskydd, 17 april, Luleå.
v LRF Norrbottens projekt Mer Nära Mat ordnar mötesplatser för företagare
inom matbranschen samt Bonde i butik. Vecka 15–16: Kalix, Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn. Vecka 16–17: Arvidsjaur, Arjeplog och Kiruna.
v Grundkurs i bokföring, Skellefteå, start 5 april. SV arrangerar.

Självförsvaret – en ny försvarsgren
Krönikör

Arne Lindström
lantbrukare, Röbäck

Herbert Nyman avgår vid årets stämma och Jenny Karlsson är föreslagen som
efterträdare. 
FOTO: VIVEKA ÖSTERMAN

Regionstämman
v 12 mars i Kalix Folkets hus.
v Gäster: Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, och Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.
v Tolv motioner ska behandlas. Regionstyrelsen föreslår att en – att LRF ska
arbeta för ett nationellt system för handel med utsläppsrätter – skickas vidare
till riksförbundsstämman.
v Utmärkelser delas ut: Årets gröna företag, Årets aktivitetspris och silvernålar.
v Allt om stämman på www.lrf.se/nbstamma18.

ABC i lönsamt företagande
v LRF bjuder in till en dag om lönsamhet för gårdsbutiker och småskaliga
livsmedelsproducenter den 15 mars 9.00–16.00 på Åbrånets Limousin,
Hörnsjö. Kursledare: Tord Nilsson. Pris för LRF-medlemmar: 500 kronor. Bindande anmälan med namn, företag, faktureringsadress, mejl och telefon till
Gunnar Forsgren, gunnar.forsgren@lrf.se, 090-10 80 30, senast den 2 mars.

Häng med på Energidag
v Landsbygden är den stora leverantören av fossilfri energi och kan leverera ännu mer. LRF och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten tillsammans
med Landsbygdsnätverket bjuder in till en heldag om fossilfria lösningar samt
studiebesök den 20 mars på Grans naturbruksgymnasium, Öjebyn. Buss från
Umeå. Anmälan senast 15 mars. Mer info i kalendariet på www.lrf.se/norrbotten.

PÅ LRF VÄSTERBOTTENS
stämma sa vår landshövding att
livsmedelsberedskapen måste
lyftas fram i en livsmedelsstrategi.
Hon berättade att länsstyrelsens
beredskapsarbete hade krympt
från att sysselsätta 15 personer till
dagens enda.
Jag drog mig då till minnes hur
jag som ung bonde blev en del av
totalförsvaret via den blockorga
nisation som fanns. Jag var med
på ett antal utbildningar i länssty
relsens regi och blev insatt i hur
totalförsvaret var uppbyggt i form
av resurser och lagerhållning av
olika varor för att öka uthållig
heten vid en krissituation. Min
uppgift var att veta hur många la
dugårdar, djur, traktorer, farmar
tankar och människor som fanns i
jordbruket och hur jag och andra
”blockledare” skulle säkerställa
att jordbruket även fungerade
vid en kris. Beredskapslagren av

bränsle och livsmedel finns inte
i dag och blockorganisationen är
ett minne blott – så hur står det
egentligen till med beredskapen?
LUFTFÖRSVARET HAR MINSKAT
från 17 till tre flottiljer och våra
helikoptrar är för dyra för att lyfta.
Sjöförsvaret verkar precis hålla sig
flytande och armén har så svårt att
rekrytera rekryter att det talas om
att återinföra värnplikten – om än
en ”frivillig värnplikt”. Vi saknar
redan i dag förmåga att producera
vår egen mat och vid en kris vet vi
än mindre hur det ska gå till då en
beredskapsorganisation saknas.

”Landshövdingen frågade oss hur mycket
mat vi hade i frysen”
Landshövdingen frågade oss
hur mycket mat vi hade i frysen
och det är väl vad den enda kvar
varande beredskapsarbetaren bör
fråga befolkningen för att bygga
upp den nya försvarsgrenen –
självförsvaret.

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Herbert Nyman
avgår vid stämman
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I augusti blir det lantbruksmässa på SLUs försöksgård i Öjebyn: Tema: vall. 

Nu blir Gran
grönt centrum

Det är nu klart att ett kompetenscentrum för de gröna
näringarna byggs upp på
Gran i Öjebyn. Härifrån ska
ny teknik spridas, nya utbildningar formas och ungdomar involveras. I augusti
ordnas en lantbruksmässa
med fokus på vallodling.

LRFs kommungrupp i Piteå har ar
betat länge för att få kommunen att
satsa på Grans naturbruksgymnasi
um. Skolan var nedläggningshotad
och det blev en utdragen process
innan Piteå kommun till slut beslu
tade sig för att ta över gymnasiet.
Men det blev mer därtill! Kom
munen beslöt sig också för att satsa
i den riktning LRF föreslagit – ett
kompetenscenter.
Piteå kommun och Region Norrbot
ten finansierar nu ett femårigt projekt
på totalt 13,5 miljoner kronor , som
följer styrdokument i den regionala
livsmedelsstrategin Nära Mat. Men
centret kan givetvis även komma till
nytta för företagare i grannlänet.
– Vi har precis startat och det
känns jättebra!
Och spännande,
förväntningarna
från näringen och
finansiärerna är
stora, säger Bo
Bo Wiberg
Wiberg, projekt
samordnare.
Jordbruket i Norrbotten har gått
bakåt de senaste decennierna – allt

färre mjölkgårdar och en näst intill
utraderad grönsaksproduktion. Ut
maningarna är enorma, inte minst
för att få till ägarskiften och att
bredda livsmedelsproduktionen.
–Vi kommer att arbeta med
många bitar. En är att erbjuda spets
kompetens, antingen genom att vi
tar kompetens hit till Gran eller ord
nar aktiviteter ute i länet. I profilen
ligger att vi ska vara i framkant för
digital teknik.
Nu närmast, den 28 mars, ordnas
en kurs i växtodlingsprogrammet
Nya Dataväxt. En lantbruksmässa
med tema vallodling arrangeras
15–16 augusti på SLUs försöksgård
i Öjebyn. Det blir bland annat de
monstrationer av vallskördemaski
ner och föreläsningar och kanske
också en politikerdebatt.
– Det ska vara en mässa bara för
lantbrukare och förebilden är Bor
geby Fältdagar, även om det givetvis
inte blir lika stort.
Ungdomarna är viktiga och LRF
Ungdomen Norrbotten är inbjudna
att delta. Runt projektet finns förut
om finansiärerna ett flertal aktörer
som LRF, Hushållningssällskapet
och länsstyrelsen.
Bo Wiberg känner tillförsikt inför
framtiden, trots utmaningarna.
– Förutsättningarna att lyckas
vända trenden är bättre än på myck
et länge. Det finns många goda
viljor i samhället och en politisk
medvetenhet.

Eva Carlsson

På gång
v Affärsmannaskapets grunder: Älvsbyn, 21 mars, Övertorneå, 17 och 19
april, Gällivare 22 och 24 maj.
v Ägar- och generationsskifte: Kalix 17 april och Arvidsjaur 12 juni.
v Offentlig upphandling av livsmedel, Sikfors, 18 april.

I kalendariet på hemsidan finns många fler aktiviteter.

Du är projektledare för Lapland
– a culinary region, som nyss
startat. Vad är det?
– Det är ett projekt på 5 miljoner
kronor och tre år, helt inriktat på
Västerbottens inland, som ska
öka kompetensen inom matbranschen, från ax till limpa.
Hur kommer ni att arbeta?
– Det är tre områden. Det första
riktar sig till matproducenter och
mathantverkare. Vi ser en potential i kombinationen mat och turism
och siktar mot turister från andra
länder som är intresserade av mat
och natur och kan betala lite mer.
Det är en krävande grupp så det
är viktigt att hålla en hög kvalitet.
– Del två: utbildning av kockar och
matsalspersonal. Tio restauranger
i inlandet kommer att satsa hårt
för att nå standarden för White
guide medan tio övriga ska jobba
mot mat av god kvalitet. Kockarna
ska också bidra till utvecklingen av
nya lokala produkter.

Ulla Blomqvist,
Tavelsjö

– Del tre handlar om att utbilda
butikspersonal.
Vilken nytta har LRFs medlemmar av projektet?
– Det ska öka efterfrågan på lokalproducerat och skapa lönsamhet.
Det ska också ge fler arbetstillfällen på landsbygden i inlandet.
Det är tråkigt att många mindre
jordbruk tvingats lägga ned men
kanske vi kan återuppväcka dem
via besöksnäringen.
Eva Carlsson

Valarbetet kickar i gång
v Planeringen av LRFs valarbete är i full gång. Två konferenser med kommungrupper från Norrbotten och Västerbotten har hållits i Luleå respektive Lycksele.
Deltagarna fick även två föreläsningar av LRFs experter: en om mat och klimat av
Hilda Runsten och en om kommunernas roll i livsmedelsstrategin av Åsa Hill.
Tanken är att regionerna och kommungrupperna ska uppvakta politiker
och andra nyckelpersoner med LRFs valbudskap om jobben, maten och
klimatet.

Vi ska vara stolta över det vi gör
Krönikör

Pär Antonsson

vi i stället för att vara offer skulle
vara stolta över det vi faktiskt gör.

Vice ordförande
LRF Västerbotten

SEDAN ETT ANTAL år tillbaka är
jag ambassadör i Västerbotten för
We Effect, en biståndsorganisa
tion där LRF är en av grundarna.
Alla medlemmar bidrar genom att
20 kronor från medlemsavgiften
går direkt till We Effect och vi har
insamlingar på stämmorna.
Att få vara med, om än bara på
ett litet hörn, och hjälpa kolleger
i fattigare delar av världen är
rätt häftigt. Särskilt då We Effect
jobbar på ett sätt som jag tror är
framgångsrikt: hjälp till självhjälp.
För tre år sedan besökte jag
Guatemala för att se hur We Effect
jobbar. Det slog mig vilken stolt
het bönderna utstrålade, utan att
de framstod som skrytsamma.
Det är något vi sällan ser i Sve
rige. Vi framställer oss hellre som
offer. Jag menar inte att det är rätt
att mjölkpriserna sjunker eller att
stöden dröjer men jag tror att vi
som yrkeskår skulle må bättre om

BÅDE VI OCH våra kolleger i fat
tiga länder vinner på att vi fortsät
ter skänka pengar till We Effect.
Medan våra kolleger får lära sig
att organisera sig – något vi har
varit duktiga på länge i bonde
kåren i Sverige, i hela 90 år enligt
västerbottnisk historieskrivning
– kan vi lära av dem att vara stolta
över det vi åstadkommer. Det ger
kanske inte mer pengar i plån
boken men det stärker vår tro på
oss själva, vilket leder till att vi
blir mer attraktiva som arbets
givare och för ungdomar som vill
ta över jordbruk.

”Vi framställer oss
hellre som offer.”
Man vill ju hellre vara med den
som tror att den skapar sin egen
lycka, än den som är ett offer för
omständigheterna.

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Hallå där …
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Krönikör

Jenny Karlsson
Ordförande
LRF Norrbotten

HÄR ÄR JAG, Jenny Karlsson,
ny ordförande i LRF Norrbotten
sedan en månad tillbaka – stort
tack för förtroendet! Det känns
som ett viktigt och spännande
uppdrag och jag ska verkligen
göra mitt bästa för att driva
medlemmarnas intressen.
Jag är bosatt i Granån, Kalix,
och uppvuxen på ett familjejordbruk, är trädgårdsföretagare,
skogsägare och djurskötare. Våra
möjligheter att bedriva aktivt
skogsbruk och vår svenska och
lokala matproduktion ligger mig
varmt om hjärtat.
Det finns många ställen
där man kan tänka ordentligt.
Traktorkörning och mjölkning
är ju kända som speciellt kreativa miljöer för att utveckla kloka
tankar. Även plantskolning i
växthus är en sådan tankesmedja. I dag svävade tankarna i väg
till den goda jorden – den under
mina naglar och jorden som vi
brukar, ärvt eller köpt.

www.lrf.se/vasterbotten
0771-573 573 · vasterbotten@lrf.se

Lantbruket ger
fossilfria lösningar
Landsbygden levererar
fossilfritt! Det var temat för
den dag som ett 60-tal lantbrukare från Västerbotten
och Norrbotten deltog i för
att lära mer om fossilfria
energilösningar.
Energidagen hölls på Gran i Öjebyn.
Här bjöds på korta kärnfulla föreläsningar och valfritt studiebesök.
– Det är jord- och skogsbruket
som står för de fossilfria lösningarna
i framtiden och här finns affärsmöjligheter. Vi vill inspirera företagarna
att få i gång fler verksamheter, berättar Gunnar Forsgren, företagsutvecklare på LRF Västerbotten, som
tillsammans med LRF Norrbotten,
länsstyrelserna och Landsbygdsnätverket var arrangör.
Åhörarna fick också information
om sparsam körning, vilket enligt
Ingvar Persson, LRF Konsult, är det
enklaste sättet att spara energi och
pengar. Det finns gratis kurser via
LRF Konsult.
Även Mats Gustafsson, som gått
i bräschen för biogasanläggningar
på gårdsnivå i Sverige, medverkade.
Efter att ha byggt en egen anläggning på gården i Jämtland har han
anlitats som konsult av flera lant-

Hallå där …

bruk. Ett av dem är Frigiva gård,
Altersbruk, som drivs av Herbert
och Anna-Britta Nyman och som
tog emot ett av dagens studiebesök.
Mjölkbonden Sören Myrestam,
Lillpite, åkte dit.
– Det vore så otroligt bra för
miljön om vi fick i gång det här och
som bonde skulle man få känna
sig som hjälte i stället för som nu
miljöförstörare när korna pekas ut
som klimatbovar.
Han är en av de av bönder i Piteå
trakten som vill bygga en biogas
anläggning. Efter att kommunen
beslutat att inte köpa in biogasbussar letar man nu nya kunder.
Andra besökte Per Westerlund,
Energifrakt i Piteå AB, som byggt
en fliseldad närvärmeanläggning i
Hemmingsmark. Kulvertsystemet
omfattar 35 villor, två hyreshus,
skolan och ytterligare ett par fas
tigheter. Ingemar Johansson,
Östanbäck, Skellefteå, var där och
kikade. Han värmer redan sitt bostadshus och potatislager med flis:
– Det här med solceller är också
intressant men det är en investering
som heter duga. Bra med informa
tionen om att det finns investerings
stöd att söka hos länsstyrelsen.

Eva Carlsson

”Även plantskolning i
växthus är en sådan
tankesmedja.”
Tänk så mycket gott det kommer ur jordbrukande. Oavsett om
vi producerar blommor, grödor,
virke eller djurfoder är vårt långsiktiga nyttjande nyckeln till att
vi kan ta del av den goda jordens
fantastiska resurser. På många
håll i världen är jorden utarmad
men hos oss är den i högsta grad
levande, frisk och producerande.
DÄRFÖR BLIR JAG gång på
gång mäkta förvånad när ägandet, brukandet och djurhållningen ifrågasätts från både
små intressegrupper och gigantiska globala organisationer. Det
är ju så enkelt som att Sveriges
skogsägare, jordbrukare och
matproducenter tillhör de klimatsmarta planeträddarna.
De enorma sopbergen på
grund av överkonsumtion, antibiotikaresistens, plastöar i havet
och beroendet av fossil energi
är mycket större framtidsproblem än produktivt skogsbruk
och betande kor!

FOTO: EVA CARLSSSON

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

Hos oss är
jorden frisk
och levande
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Per Westerlund, Piteå Energifrakt, och Ingemar Johansson, Östanbäck.

Victor ny i styrelsen
v Victor Lundbäck, 26, Påläng, Kalix,
är ny i LRF Norrbottens styrelse. Han
driver tillsammans
med Lowa Göransdotter ekologisk
mjölkproduktion.
Ordförande är Jenny Karlsson, Granån, Kalix, som tog över efter Herbert
Nyman, Altersbruk, vid regionstämman den 12 mars.
Övriga i styrelsen är Lars Eriksson,
vice ordförande, Hundsjö, Boden, Rolf
Hjärtberg, Lovikka, och Hulda Wirsén,
Överkalix.

Anna-Karin Lundberg
LRFs kommungrupp i Nordmaling

Många kommungrupper har aktiviteter med politiker och tjänstemän
inför valet. Vad har ni hittat på?
– Vår högsta prioritet har länge varit att få kommunen att upphandla
mer lokala livsmedel. Vi erbjöd
Nordmalings kommun att köpa
köttfärs direkt av oss bönder, precis som Lycksele kommun. Men
hittills har Nordmaling sagt nej.
Vad händer nu då?
– Vi har ordnat så att vi i kommungruppen och kommunledningen gör en studieresa den 16
maj till Lycksele för att se hur de
jobbat.
Övrigt på gång?
– Vi kommer att uppmana politiker och tjänstemän att delta
i Branschdialogen, som bland
annnat Upphandlingsmyndigheten och LRF ordnar den 3 maj
i Umeå. Här får man veta mer
om offentlig upphandling av livsmedel.
– Sedan tänker vi medverka på
handlarnas ”Våryran” i Nordmaling och vi ska försöka ordna ett
traktortåg med budskap till konsumenterna om att handla lokalt.
– Vi kommer även återkoppla till
tidigare aktiviteter och ställa politikerna mot väggen för att få veta
vad de gjort för att ge det gröna
näringslivet bättre förutsättningar.
Eva Carlsson

På gång
v Regionala Djurskyddsrådet bjuder in djurhållare inom lantbruket till en
dialog om djurhållning, 17 april, på Länsstyrelsen i Luleå.
v Hur förvaltar vi älgstammen? Träffa experter 16 april, Folkets hus, Kalix,
och 17 april, Hotell Lappland, Lycksele.
v Ägar- och generationsskifte, nya finansierings- och affärsmodeller.
17 april, Kalix, med ALMI Företagspartner Nord.
v Upphandlingsdag – livsmedel. 18 april, 9.30–15.00, Folkets hus, Sikfors.
v LRF Norrbottens projekt Mer nära mat ordnar mötesplatser för livsmedelsproducenter, förädlare, grossister, restauranger och turismentreprenörer. Tid och plats, se kalendariet på lrf.se/norrbotten.
v Markägarmöten med LRFs äganderättsexperter, 25 april, Umeå, och
26 april, Öjebyn.
Mer information och fler aktiviteter finns i kalendariet på våra hemsidor.
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”Äta gott, må gott
och göra gott”

Krönikör

Rolf Hjärtberg
Styrelseledamot
LRF Norrbotten

”Det måste bli
lättare att gå med
i ett jaktlag.”
SAMTIDIGT ÄR DET viktigt att
komma ihåg att det är mark
ägarna som ansvarar för att jakt
lagen minimerar betesskadorna.
Även om man inte jagar själv bör
man på mötena för älgskötseleller licensområdena kräva den
avskjutning som behövs.
På båda träffarna hade vi
många engagerade deltagare, de
flesta var lite till åren. En fråga
som diskuterades var just hur vi
lockar fler yngre att börja jaga.
Det måste vara roligt att jaga och
bli lättare att gå med i ett jaktlag.
Ett annat sätt är att först få in
yngre i småviltsjakt.

Anders och Linda Viljeros satsar stenhårt på det lokala i sin restaurang.
– Det är en tydlig trend att folk vill veta matens ursprung men på restauranger
skyltas det väldigt lite om det. 
FOTO: EVA CARLSSON

Ett pärlband av möten mel
lan livsmedelsproducenter,
förädlare, restauranger,
grossister och turism
entreprenörer läggs ut i hela
Norrbotten via LRFs projekt
Mer Nära Mat. Ett av mötena
hölls på Villgot Lokal & Mat i
Luleå – som märker ut ande
len lokal råvara för varje rätt
i menyn.
Vid mötesplatserna som hållits i
snart sagt varje kommun samlas
aktörer inom livsmedelskedjan och
skapar möjligheter för nya affärer
och samarbeten.
– Vid varje möte har vi lokala eld
själar som inspirerar, berättar Da
niel Strandlund, LRF Norrbotten.
En mötesplats var Villgot, vars
namn är en ordlek då restaurangen
vill gott. De serverar så långt möjligt
mat med lokalt ursprung och anger i
menyn procentandelen lokal råvara.
– Gästerna ska äta gott, må gott

v Mötesplats för Mer Nära Mat
Norrbotten, 14 maj, Piteå. Läs
mer här bredvid.
v Paketering, marknadsföring
och storytelling, Tree Hotell, Harads, 22 maj.
v Mångfald och jämställdhet
som motor för ökad lönsamhet,
Kalix, 22 maj.
v Medlemskväll för företagar
medlemmar, Granngården, 23
maj, Umeå.
v Affärsmannaskapets grunder, 12 juni, Vallje, Gällivare. Förberedande träffar 29 och 31 maj,
19.00–21.00.
v Hållbart entreprenörskap,
Jokkmokk, 29 maj.
v Mer Nära Mat arrangerar Fiskelycka, en mötesplats för fiskesektorn ombord på M/S Symfoni.
Kontakta Håkan Stenmark,
0920-23 77 39, hakan.stenmark@
lrf.se, för mer info.

Politiker i Robertsfors
besökte mjölkgård

och göra gott. Vi tror att de känner
sig lite stolta när de vet att de bidrar
till närområdets utveckling och
med mindre miljöpåverkan, säger
Anders Viljeros, som driver före
taget tillsammans med sin hustru
Linda.
Restaurangen huserar sedan ett
år i det gamla bryggeriet i Luleå,
med rustik inredning och uteplats
i söderläge mot älven. Redan efter
fyra månader kom de på plats fyra i
White Guide i Norrbotten.
Vid mötet i Luleå deltog också
Kjell Nilsson, Selets Bruksgård, som
har ekologiskt naturbeteskött, och
Marcus Hedman, företaget Åive,
som säljer vatten på flaska från en
naturkälla i Gällivare.
Även projektet Rutt 616, som om
fattar bygden längs väg 616 mellan
västra Gäddvik i Luleå och Rödber
get i Boden, presenterade sig. Längs
den natursköna sträckan är tanken
att få fler turismentreprenörer och
matproducenter att starta.

v En modern och satsande mjölkgård
i Eskilsbäck, Flarken, var det som mötte kommunpolitiker och tjänstemän
när LRFs kommungrupp i Robertsfors
ordnade en studieresa. John och Anne
Baars, som för två år sedan flyttade
från Nederländerna till norra Sverige,
ska nu utöka från 120 till 180 kor.
– John och Anne berättade om skillnaderna i antibiotikaanvändningen i Holland och Sverige och det hoppas jag politikerna och tjänstemännen tar med sig
när de ska upphandla mat, säger Urban
Persson, ordförande i kommungruppen.

ning. Hur har det gått?
– Företaget har fått växa allt
eftersom, vilket är bra då det är
ganska mycket logistik som tar tid
att komma underfund med. Nu
har jag 36 avelsdjur och slaktar
ungefär 50 djur i månaden.
Hur ser kundkretsen ut?
– Många har ätit kaninkött utomlands och kommer hit och handlar. Sedan har jag börjat leverera
till Stadskällaren i Skellefteå och
kaninköttet är populärt bland gästerna, säger de! Jag säljer också till
en restaurang i Örnsköldsvik.

Du har investerat i ombyggnad och
slakteri och det ska bli en riktig
gårdsbutik. Hur går det ekonomiskt?
– Kaninerna betalar sig själva vad
gäller foder och strö men investeringarna i byggnader får man betala
av på lång sikt. För att jag ska kunna
plocka ut lön måste jag upp i volym.
Hur ser framtiden ut?
– Intresset för kaninkött växer.
Det är ju ett klimatsmart kött och
det känns bra att jag själv kan hålla i hela kedjan så att jag vet att
djuren haft det bra.

Eva Carlsson

Gabrielle Boström (KD), Ida Lovén, LRF,
mjölkbonden John Baars och Kjell-Åke
Nilsson (S) . 
FOTO: URBAN PERSSON
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I MITTEN AV april ordnade
LRF träffar om hur vi ska förval
ta älgstammen i Överkalix och
i Lycksele, med både jägare och
skogsägare inbjudna. Det nya
älgförvaltningssystemet är inne
på sjätte säsongen men vi har
fortfarande svårt att nå målen.
Vi har på flera håll stora be
tesskador i skogen och ekono
miska förluster på grund av för
mycket älg. I Lycksele har det
varit mellan 15 och 20 procents
betesskador de senaste två åren.
Det är inte acceptabelt!
Inte sällan tenderar dis
kussioner om de här frågorna
att bli ganska känslostyrda.
Därför var det ett bra upplägg
på träffarna, som hålls på fle
ra orter i landet med stöd av
Skogsstyrelsen, då experter var
inbjudna som serverade fakta.
Länsstyrelserna presenterade
avskjutningsstatistik och mål,
från veterinärhåll fick vi reda
på vilka sjukdomar klövvilt kan
råka ut för och hur de kan mini
meras. Skogsstyrelsen visade på
sambandet mellan hyggesareal
och möjlig älgstam. Även vand
ringsälgsproblematiken disku
terades och det är bra att kunna
ändra jakttiderna för områden
som drabbas.
Att förvalta älgstammen
handlar alltså inte enbart om
ökad avskjutning.

På gång

Hanna Hokkanen
Kågemarkens Kaningård, Skellefteå

Nu är det ett och ett halvt år sedan
du började med din kaninuppföd-

Eva Carlsson

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Bra med fakta
i debatten om
betesskador
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Vi borde få
betalt för
betesgången
Krönikör

Helena Ågren
Styrelseledamot
LRF Västerbotten

ATT STÄNGA HAGAR är inte
alltid en kalvdans på klöver,
men denna vår med högsommarvärme och obefintlig
tjäle, har inneburit att vi börjat
stänga hagar tidigare än vanligt.
När man går med spett, stängselpinnar och tråd hinner man
tänka en hel del.
Bara det vilken grej det här
med betessläpp har blivit, från
något vardagligt som man gjorde i tysthet ute på gårdarna, till
det event det nu är. Betessläppen är ett bra sätt att visa upp
vår verksamhet, sprida kunskap
om vår näring och för våra mejerier att marknadsföra sig.
Det är inte det sämsta att ordna med hagar i strålande väder,
men det ska göras och det kostar.
Och jag kan tycka att ur ett politiskt perspektiv borde samhället
betala för den kvalitet vi levererar
och de krav man förväntar sig att
vi producenter ska uppfylla.

”Nu är det dags att
på allvar skapa
debatt i frågan”
OM VI SKA kunna fortsätta
bedriva våra verksamheter
behövs lönsamhet och jag välkomnar den nationella livsmedelsstrategin. Att vi har svårare
att få lönsamhet i Sverige beror
delvis på att länderna i Europa
har olika förutsättningar att ta
del av EUs jordbruksstöd. I en
valdebatt tidigare i vår föreslog
både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna en ersättning för
betande kor på 1 000 kronor per
ko och år. Om det nationella beteskravet försvann skulle vi kunna få betesstöd från EU i likhet
med våra europeiska kolleger.
Det skulle vara ett steg mot mer
jämlika konkurrensvillkor för
oss svenska mjölkbönder.
Frågan är lyft tidigare, men
nu är det dags att på allvar skapa debatt i frågan. Vi vill ju behålla och utveckla de mjölkgårdar vi har kvar, och helst få fler
förstås. Annars blir det svårt att
nå målet med den nationella
livsmedelsstrategin – att öka
livsmedelsproduktion i landet.

www.lrf.se/norrbotten ·
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Pilotutbildning
ska ge fler ägarskiften
En utbildning med nya infallsvinklar ska öka antalet
ägarskiften bland lantbruksföretag i Västerbotten. Det
handlar mycket om attityder
– som att våga släppa in utomstående som ägare – och
ha en plan för hur företaget
ska bli attraktivt och säljbart.

Utbildningen vänder sig till dem
som är över 50 år och driver företag
inom de gröna näringarna, där det
inte finns någon självklar övertagare. Om utbildningen blir lyckad kan
den genomföras i flera regioner.
– Vi förväntar oss ungefär tio
företag till utbildningen, berättar
Gunnar Forsgren, företagsutvecklare vid LRF Västerbotten.
Utbildningen fokuserar inte bara på det sedvanliga, som juridik
och skatter, utan tar även in en
beteendevetare.
– Det handlar om att kliva över
den mentala tröskeln att sälja till
någon utanför familjen, i stället för
att fortsätta köra på rost och röta,
lägga ned och sedan bo kvar på gården. Tyvärr är det många som inte
ens anstränger sig att försöka sälja.
– Men också att gå från synsättet
att sälja en fastighet med tillgångar
i form av åkermark och skog till att
sälja en affärsrörelse som är lönsam
och attraktiv att ta över. Deltagarna
får hjälp att se på sin gård med en
köpares ögon och hur de kan göra

I Västerbotten är mjölkproduktionen dominerande jämfört med andra län, och
en motor för hela jordbruket. LRF ser därför gärna att åtminstone några av kursdeltagarna är just mjölkproducenter.
FOTO: EVA CARLSSON

den mer attraktiv som säljobjekt.
Att fler ägarskiften genomförs är
en av hörnpelarna i Västerbottens
livsmedelsstrategi Mer mat från
Västerbotten, och något som LRF
tagit på sig att arbeta med.
– Det säljs ju jordbruksföretag i
länet till utomstående från andra
delar av Sverige och Europa, så
bevisligen finns det de som anser
det attraktivt bedriva lantbruk här
uppe. Om vi kunde få fler företag
sålda för fortsatt drift i stället för
nedläggning, skulle jordbruket här
kunna växa och blomstra, säger
Gunnar Forsgren.

Hallå där …

Bo Wiberg,
projektsamordnare

Du jobbar med lantbruksmässan
15–16 augusti vid försöksgården i
Öjebyn Agropark. Hur går det?
– Vi har hittills fått 30-talet
intresseanmälningar från utställare. Det är maskinåterförsäljare
som kommer att visa vallskörde-

maskiner, temat för mässan är
vallodling. Sedan har vi foderleverantörer, banker, försäkringsbolag
och organisationer inom de gröna
näringarna. Jag väntar på slutbesked från utställarna inom kort.
Vad händer mer dessa dagar?
– Vi kommer att utforma ett lokalt
tema för matförsäljning, så det
blir inte det vanliga med hamburgare och varmkorv, utan mer lokal
prägel på maten. Sedan planerar
vi en debatt med riksdagskandidater på temat mat och klimat
i anslutning till mässan. Det blir
också ett föredrag i den välkända
”gropen” om markstruktur med
mera.
Det är första gången detta ordnas.
Vilka förväntningar har ni?
– Vi satsar på kvalitet före kvantitet och försöker pricka någorlunda rätt. Om det kommer 1 000
personer de här dagarna är vi
väldigt nöjda.
Eva Carlsson

Utbildningen är uppdelad på
tre tillfällen under ett par månader, för att ägarna ska hinna
jobba på en handlingsplan mellan
träffarna. Den vänder sig till såväl stora som små företag. Kursen kommer att förläggas till det
område med flest sökande, starta
till hösten och finansieras delvis
av LRF och Region Västerbotten.
Priset för att delta är 3 000 kronor per företag.
Nyfiken redan nu? Kontakta
Gunnar Forsgren, 090-10 80 30,
gunnar.forsgren@lrf.se.

Eva Carlsson

Kommungrupperna
träffar politiker

❖❖ LRFs kommungrupper har kommit i gång med aktiviteter kopplat
till valet. Överkalix har arrangerat en
bondelunch med ett av kommunalråden där man diskuterade offentlig
upphandling. I Piteå har gruppen
träffat ett av partierna och planerar att följa upp med övriga.
Vännäs kommungrupp har haft
ett möte med länsstyrelsen, kommunens näringslivsutvecklare och
länsveterinären. I Norsjö-Malå har
man träffat upphandlingsansvariga och kökschefer och fler kommungrupper planerar aktiviteter.

Tvärvillkor till hösten

❖❖ Tidigare i vår ordnade LRF ett möte
för djurägare med Norrbottens länsstyrelse och diskuterade djurskydd.
Det mötet följs upp till hösten med
landsbygdsenheten vid länsstyrelsen.
Då är det tvärvillkor och kontroller
som är temat.
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Grön infrastruktur får absolut inte bli en ny skyddsform
eller inskränka i markägarens rätt att bruka sin mark.
Det understryker LRF Norrbotten i sitt remissvar på
länsstyrelsens förslag.
Begreppet grön infrastruktur har ursprungligen tagits fram för naturvård i
ett europeiskt perspektiv, där det ofta
är långt mellan naturliga miljöer. Man
vill binda samman naturmiljöer med
anlagda grönområden för att arter ska
kunna förflytta sig och spridas.
Nu ska Sveriges alla länsstyrelser
ta fram handlingsplaner för grön
infrastruktur, och Norrbottens länsstyrelse har skickat ut sin på remiss.
– Vi har valt att inte kommentera
kartmaterialet eller enskilda förslag
på dessa så kallade värdetrakter, utan lämnar principiella synpunkter.
Vi anser att ett län som Norrbotten,
med få större städer och till stor
del bestående av skog redan har en
fungerande grön infrastruktur. Det
går inte att jämföra med europeiska
förhållanden, betonar Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande.
Handlingsplanerna ska vara
underlag för planering av naturvårdsåtgärder och vara vägledande i den
kommunala planeringen, infrastrukturplanering och tillståndsprövning
av nya verksamheter.
– Men vi befarar att detta ska bli

Hallå där …

LRF befarar att grön
infrastruktur blir
ännu en begränsning för att bruka
marken.

FOTO: EVA CARLSSON
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”Får inte bli ny
skyddsform”

ännu ett verktyg för myndigheterna
att begränsa markägarnas möjligheter att bruka sin skog. Vi har därför kraftfullt markerat att den här
handlingsplanen inte får bli någon
ny skyddsform med inskränkningar
för markägarna, utöver de redan
grundläggande skyldigheter och
rättigheter som finns.
LRF kommenterar även offentliggörande av värdetrakter.
– Det är tveksamt att göra sådant
kartmaterial tillgängligt för allmänheten. Delar av miljörörelsen
har redan krävt ett totalstopp för
skogsbruk i sådana områden. Det är
viktigt att myndigheterna tar tydlig
ställning för att debattörerna misstolkat intentionerna med arbetet,
säger Jenny Karlsson.

www.lrf.se/vasterbotten
0771-573 573 · vasterbotten@lrf.se

Eva Carlsson

Du är med i LRFs kommungrupp i
Umeå och ni har två större projekt
på gång. Berätta!
– Vi har bjudit in samtliga politiska
partier i kommunen till en paneldebatt på Umåkers travbana den
16 augusti. Vi har fyra teman: vilka
blir kommunens bidrag till målen
i den nationella livsmedelsstrategin, bevarande av åkermark, enskilda vägar och samhällsservice
på landsbygden.
Vad hoppas ni uppnå?
– Framför allt att politikerna ska
inse sin del av ansvaret för att
vi ska öka matproduktionen, till
exempel genom offentlig upphandling.
Vilket är det andra projektet?
– Det är en guidad busstur för
studievägledare till ett antal före
tag inom de gröna näringarna i

Norrbotten har fått ett nytt
gårdsslakteri. Det är Per-Erik
och Simon Karlsson, Laukergården, som byggt ett slakteri för nötkreatur.
– Vi hängmörar köttet i två och en
halv vecka och tänker att vi ska
räkna hem det på kvalitet, berättar
Simon Karlsson.
Han och fadern Per-Erik driver

ett mjölkföretag med 60 kor och en
robot i byn Lauker, nordost om Arvidsjaur. De började bygga 2016 och
i maj i år slaktades de första djuren.
I kylarna ryms 15 djur och till att
börja med säljs köttet till privatkunder som får utkört eller hämtar på
gården. I dag slaktar de endast de
egna mjölkdjuren, men planerar att
bygga ett lösdriftsstall för köttdjur.
Läs mer på lrf.se/norrbotten.

Simon och Per-Erik Karlsson har precis startat gårdsslakteri i Arvidsjaur.

Inger Edlund,
Hössjö

september. Vi vill visa på de arbetstillfällen som finns. En studievägledare bör ha besökt en gård
och ha grundläggande kunskaper
om möjligheterna i vår bransch.
Eva Carlsson

På gång
❖❖ Öjeby lantbruksmässa med tema vallodling, 15–16 augusti, Öjebyn. På onsdagen blir det politikerdebatt om mat och klimat, 14.00.
❖❖ LRF Ungdomen Västerbotten bjuder in till grillkväll, 17 augusti, Rickleå.
❖❖ Foodhack i Norrbotten, 30 november–2 december. Kreativa människor
samlas under 48 timmar och tar tillsammans fram nyskapande produkter.
Syftet är att öka kompetensen i hela livsmedelskedjan och att hitta nya innovativa affärsidéer. LRF Norrbotten, Nära Mat och Bodens Utveckling arrangerar. Mer info: Daniel Strandlund, 0920-23 77 07, daniel.strandlund@lrf.se.

Vi klarar oss inte utan landsbygd
Krönikör

Hulda Wirsén
Styrelseledamot
LRF Norrbotten

Nytt gårdsslakteri i Norrbotten

FOTO: EVA CARLSSON

NORRBOTTEN/VÄSTERBOTTEN

ÅSIKTERNA HAGLAR FRÅN
alla fronter och ”fakta” kommer i
strida strömmar på temat hållbarhet, miljöpåverkan, klimateffekter
och vad som är ”naturligt”. Det
är för de allra flesta lätt att gå
vilse i denna skog av intellektuella stuprörsdiskussioner där man
ofta missar helhetsperspektivet.
Mänskligt är att låta känslorna
styra, att låta det som för var och
en känns naturligt vara argumentet
eller å andra sidan kanske känna
sig hotad och gå i försvarsposition.
Det farliga med stuprörsdiskussionerna är att man missar att
beakta hela ekosystemet mellan
djur, växter och människor i det
svenska landskapet. I stället landar diskussionen till exempel i om
man ska äta kött eller inte – ur ett
klimatperspektiv. Att stora arealer
står och växer igen när djuren
försvinner, och konsekvenserna
av det, är något som stupröret inte
alls tar in i sammanhanget.
En annan konsekvens om vi
skulle sluta äta kött – och antalet

djur skulle minska än mer – är ju
bristen på naturgödsel som uppstår. Då är det svårt att få en ökad
ekologisk produktion, som många
också förespråkar.
Antalet nötkreatur i Norrbotten
har redan minskat med 41 procent
sedan 1990. Jordbruksarealen har
under samma period minskat med
23 procent. Nu förfaller fina jordbruksmarker framför våra ögon
medan importen ökar.

”Urbaniseringen ett
av de större hoten”

DETTA STUPRÖRSTÄNKANDE
– som bygger på okunskap – är en
följd av att människor kommer allt
längre ifrån naturen och jordbruket. Faktiskt är urbaniseringen ett
av de större hoten mot en hållbar
livsmedelsproduktion, både lokalt
och globalt.
LRF arbetar redan med opinionsbildning och kunskapslyft.
Nu gäller det att vi fortsätter att
förklara sambanden, även om det
ibland finns dagar då man vill ge
upp av ren frustration. Kämpa på!
För vi klarar oss inte utan en livskraftig svensk landsbygd.
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Kan bönderna
inte försörja sig
själva?
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”Gräddfil behövs
för jordbruket”

Luleå skjuter till pengar
för svenskt kött

Krönikör

Ida Oderstål
Styrelseledamot
LRF Västerbotten

DET ÄR MYCKET snack just nu
om ”stödet” till lantbrukarna.
Varför ska bönderna ha bidrag?
Kan de inte försörja sig som alla
andra företagare?
På vår gård jobbar vi främst
med småskalig mjölkproduktion,
vi har precis startat ett gårdsmejeri där vi tillverkar smör, men
vi har också höns. Hönsen ger
oss ägg och kött men vi säljer
även en del rashöns, avelsägg och
matägg. Det tar en hel arbetsdag
när vi ska slakta så sist när det
var dags ringde jag ett nystartat
företag i grannbyn som håller på
med småskalig kycklingproduktion. Jag blev så glad när de kunde tänka sig att legoslakta mina
tuppar för 50 kronor styck. På
detta sätt skulle jag få mer tid att
stängsla in nya beten.

”Det konstiga uppstår
när man står i den
lokala matbutiken”

NÄR JAG SÄLJER dagsgamla
kycklingar tar jag 50 kronor per
kyckling. Det är en hel del jobb
med att först få fram fina avels
ägg, sköta och rengöra äggkläckaren så inget konstigt med det.
Det konstiga uppstår när man
står i den lokala matbutiken och
stirrar på en stor och fin färdiggrillad kyckling för 45 kronor.
Om det kostar 50 kronor att
ta fram en dagsgammal kyckling
plus 50 kronor att slakta, då är
vi redan uppe i 100 kronor och
ändå har vi inte fött upp, transporterat, tillagat och paketerat
den. Sedan får man inte glömma
butikens kostnader.
Även om stora rationella gårdar kan få ner produktionskostnaden så finns det ingen annan
förklaring till att en grillad kyckling kan kosta 45 kronor annat
än att den är subventionerad av
skattepengar. En del av skatten
går till stöden som betalas ut till
lantbrukarna så att alla kan köpa
billig mat i butiken.
Jag tror inte att det finns någon lantbrukare som inte hade
föredragit att få skäligt betalt för
sina produkter i stället för bidrag.

Pressträff i Sundom: Niklas Nordström,
kommunalråd (S) i Luleå, och Jenny
Karlsson, LRF Norrbottens ordförande,
flankeras av Linnéa Larsson och Per
Nordgren, LRFs kommungrupp. 

FOTO: LEIF METTÄVAINIO

LRF Västerbotten, med ordförande Lotta Folkesson i spetsen, understryker i sitt
remissvar till länsstyrelsen att livsmedelsproduktionen måste prioriteras när det
gäller åtgärder för en hållbar utveckling. 
FOTO: JENNY REHMAN

Konsumtionen av vegetabilisk och ekologisk mat bör
öka i länet. Det menar Länsstyrelsen i Västerbotten i
sitt nya åtgärdsprogram för
hållbar utveckling.
– Trist att man faller in i
samma kör som andra myndigheter, säger Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande.
– Uppenbarligen finns det många
som inte förstått att vi har svårt att
odla proteinrika vegetabilier i norra
Sverige. Följden blir att importen
av mat ökar och att landskap växer
igen, säger Lotta Folkesson.
Länsstyrelsen har presenterat 115
åtgärder för att öka takten för att
uppnå de av riksdagen beslutade
16 miljömålen till 2020 samt det så
kallade generationsmålet. Förslaget
har nu varit ute på remiss.
I avsnittet om hållbar konsumtion,
livsstil och hälsa sägs: "Att öka andelen vegetabilier i kosten, följa säsongen, odla och plocka själv och köpa
närproducerat bidrar till att minska
utsläppen av växthusgaser." Ekologiskt och Kravmärkt förespråkas.
LRF Västerbotten konstaterar i
sitt remissvar att det finns inneboende motsättningar mellan miljömålen
och det blir än mer komplext när
hänsyn ska tas till regional och nationell livsmedelsstrategi.

– Här krävs prioriteringar och väl
avvägda val. Ska vi minska köttproduktionen till förmån för importerade vegetabiliska proteiner tappar
vi många betande mular och då går
miljömålet om ett rikt odlingslandskap förlorat.
Lotta Folkesson menar att detta
går stick i stäv med livsmedelsstrategierna som ska leda till ökad regional och svensk livsmedelsproduktion. LRF anser att i Västerbotten
finns goda förutsättningar för att
ta fram mejeri- och köttprodukter
på ett klimatsmart sätt men läget
är svårt då stora arealer åkermark
försvunnit och endast cirka 200
mjölkgårdar finns kvar.
Därför måste alla insatser som nu
görs stimulera tillväxt i jordbruket
och åtgärder som motverkar detta
bör prioriteras ned.
– Vårt jordbruk behöver nu en
"gräddfil” för att vända utvecklingen och kunna skapa en självförsörjningsgrad värd namnet i en allt
oroligare omvärld. Exempelvis öka
den offentliga upphandlingen av
lokal mat. Att skydda och värna om
åkermarken i den fysiska planeringen. Att den kommunala och statliga
tillsynen hjälper företagare att göra
rätt snarare än att "sätta dit"."
Flera av förslagen till åtgärderna
i programmet tar också upp ovanstående punkter, vilket LRF Västerbotten menar är bra.

Eva Carlsson

På gång
❖❖ Ungdomsträff med Lantmännen i norr, 24 augusti, Järvsö.
❖❖ Jorden och skogen i stan, 12–13 september, Forslunda, Umeå.
❖❖ Utbildning i ägarskifte i Västerbotten, start 9 oktober. Läs mer på hemsidan.
Anmälan snarast till Gunnar Forsgren, 090-10 80 30, gunnar.forsgren@lrf.se.

❖❖ Luleå kommun gick i slutet av juli
ut med att de kommer att stödköpa
svenskt kött med anledning av torkan.
Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande, medverkade vid pressträffen,
som hölls på Per Nordgrens köttgård
i Sundom.
– Det är ett välkommet besked från
Luleå kommun men om det ska bli
någon trovärdighet i detta löfte måste
kommunen se till att handla svenskt
även i fortsättningen, säger hon.
Luleå kommun har också meddelat
att målet för upphandlingen i november 2019 är att prioritera svenskt kött.
Andra kommuner, till exempel Kalix
och Boden, uppger att de redan köper
en hög andel lokalt och svenskt kött.

Hallå där …
Daniel
Strandlund,
marknads
kommunikatör,
LRF Norrbotten

Du är med och ordnar ett första
”foodhack” i Norrbotten. Vad går
det ut på?
– Arctic Foodhack är en innovationstävling som håller på i 48
timmar. Företag, organisationer
och privatpersoner presenterar
en idé de vill utveckla inom livsme
delsbranschen eller ett problem
de vill ha hjälp att lösa. Genom att
blanda idéer och individer skapas
nya innovativa lösningar som presenteras för en jury.
Vad ska det leda till?
– Min förhoppning är att minst en
av de innovativa lösningarna och
affärsidéerna som skapas blir till
verklighet. Utan innovation tappar
vi konkurrenskraft, framtidstro
och kompetens.
Eva Carlsson

Arctic Foodhack äger rum på
Boden Business Park
30 november–2 december.
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Landsbygdsministern besökte Skellefteå
❖❖ Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht besökte på sin valturné i Skellefteå Renbergsvattnets lantbruk.
Ägarna av mjölkgården, Mikael Olofsson och Fredrik Lundström, berättade
hur torkan påverkat företaget och
menade att en höjning av återbetalningen av dieselskatten skulle vara ett
snabbt sätt att lindra krisen. Läs mer
på vår hemsida.
Många av LRFs kommungrupper
har träffat lokala politiker, till exempel
ordnades en debatt i Umeå, i Luleå
har kommunstyrelsen besökt ett jordbruk. Även Älvsbyns kommungrupp
har samlat politikerna.
– Det är roligt att kunna visa upp den mångfald av grönsaker som finns i färg,
form och smak, säger Hanh Huynh, hortonom, om visningsträdgården i Öjebyn.
FOTO: EVA CARLSSON

Visst går det att
odla grönsaker
I Öjebyn Agro Park, Piteå, pågår demonstrationsodlingar
med 150 olika sorters grönsaker på friland. Tack vare
bevattning under den torra
sommaren har det vuxit bra
och nu ska olika grupper bjudas in till visningar.
– Syftet är att inspirera fler till
ökad produktion och konsumtion
av lokala grönsaker, berättar Hanh
Huynh, hortonom vid hushållningssällskapet.
Hon är nöjd med resultatet av de
fröer som sattes i maj och visade
trädgården för besökare vid Öjeby
lantbruksmässa, som hölls 15–16
augusti.
– Det är många grönsaker som
går att odla på friland i Norrbotten,
många sorter kan man förkultivera för att tjäna in lite tid, speciellt
sorter med lång utvecklingstid. Vi
har en kort men intensiv sommar så
mycket hinner bli klart, säger Hanh
Huynh.
Ändå är grönsaksodlarna få.
– Den stora utmaningen är inte
att odla och att få fram fina grönsaker utan snarare processen efteråt
– att hitta kunder, lagring och

logistik kring försäljningen, säger
Hanh Huynh.
En viktig del i projektet är att
sprida kunskap. Därför kommer
olika målgrupper att bjudas in till
visningar, till exempel odlare, restauranger, inköpsansvariga inom
kommun och region, livsmedelsbutiker och skolelever. Om efterfrågan
på lokalt odlade grönsaker ökar är
chansen större att fler vill starta eller utöka odlingen.
– Jag förstår problemet för kunderna, att vi inte kan leverera de
volymer de vill ha året runt, men
under åtminstone tre–fyra månader
per år, längre period för sorter som
kan lagras, kan vi erbjuda norrbottniskt odlade grönsaker. Då tycker
jag att man kan lyfta fram det, på
samma sätt som man har kampanjer för andra produkter, menar
Hanh Huynh.
Odlingen är en av de aktiviteter
som ryms inom Norrbottens regionala livsmedelsstrategi, Nära
Mat, där LRF Norrbotten är en av
huvudaktörerna. Odlingen pågår
under två år och drivs av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Eva Carlsson

Piteå kommun backar om att bygga på åkermark
❖❖ Piteå kommun planerade att bygga bostäder i ett område med åkermark i
Hortlax men tack vare ett snabbt agerande från LRFs kommungrupp, med
ordförande Nina Olovsson i spetsen, har beslutet nu bordlagts. LRF var inte ensamt i sin kritik utan backades även upp av länsstyrelsen och Norrmejerier.

Nöjda besökare på ny lantbruksmässa
❖❖ Den allra första upplagan av Öjeby lantbruksmässa 15–16 augusti fick ett varmt
mottagande. ”Äntligen ordnas något sådant här på våra breddgrader” hördes återkommande bland de över 500 besökarna. Årets tema var vall och en stor
maskinpark dominerade mässområdet. Man fick även se maskinerna i drift i fält.
Lantbruksmässan är en del i ett större projekt som ska resultera i ett grönt kunskapscentrum för regionen. Se en film om mässan på vår hemsida.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
(S) flankeras av Maria Marklund (S),
kommunalråd i Skellefteå, och Fredrik
Lundström, mjölkbonde.
FOTO: EVA CARLSSON

Hallå där …

Lars Kinnunen,
Nordmaling

Du var räddningschef vid en skogsbrand i Vännäs i somras då ni fick
hjälp av lantbrukare.
– Ja, det var en brandman som
kände till lantbrukare i Vännäs
och ordnade så att de kom och
hjälpte till. Det var fyra lantbrukare som körde skytteltrafik med
vatten i gödseltunnorna.
Hur stor var branden?

– Det brann på båda sidorna om
järnvägen, som mest 500 meter
ut, längs en sträcka på 5 kilometer. Troligtvis hade bark från en
timmervagn antänts på rälsen.
Vad innebar böndernas insats?
– Utan dem hade det krävts mer
personal från vår sida för att köra
vatten. Sedan var det också en
besvärlig skogsväg där vi körde
fast med en räddningsbil men
traktorerna kunde ta sig fram. Vägen blev bättre när vi jämnade till
den med diverse maskiner.
Hur kan man organisera sig?
– Det skulle ju vara jättebra att
ha kontakter bland lantbrukarna
i varje kommun. Det är insatser
som att frakta vatten som allmänheten kan hjälpa till med, annars
är det ganska farligt.
Eva Carlsson

Människorna runt oss är viktigast
Krönikör

Lowa
Göransdotter
Styrelseledamot
LRF Ungdomen
Norrbotten

PERSPEKTIV. INFALLSVINKEL.
ÖVERBLICK. Olika ord för samma sak, som hjälper mig i mina
val. Mina perspektiv har skiftat
mycket de senaste åren, mina val
har tagit mig från att vara ”bonn
unge” i Småland, via student i
Uppsala till mjölkföretagare och
veterinär i en kustby i Norrbotten.
Infallsvinklarna blir annorlunda
beroende på plats, levnadssätt och
på människorna runt omkring.
Men visst är det just männi
skorna runt omkring oss som gör
livet lätt att leva?
Jag försöker välja människor
som ger energi, uppmuntran och
nya perspektiv. Jag försöker också
ge det tillbaka till människor som
väljer att umgås med mig.
På söndag är det val i Sverige, vi

gör val varje dag, men VALET är
något extra. Vi har förmånen att
leva i ett demokratiskt land där vi
har rättigheten och skyldigheten
att välja vilka människor som representerar oss.

”Jag vill lägga min röst
på vettiga människor”
POLITIKER ÄR NÄMLIGEN
också människor, de är människor
som engagerar sig för allas
framtid och de har en vision om
det perfekta landet utifrån sina
perspektiv. Jag tycker att det är
svårt att hålla med ett parti om
allt men det viktiga är människorna i partiet.
Jag vill lägga min röst på vettiga
människor med sunda värderingar som kan samarbeta med
andra människor för att vårt land
ska fungera så bra som möjligt.
Fundera över dina perspektiv och
lycka till med dina val!

26

LAN D LANTBRUK N R 41 · 5 OKTOBER 2018

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

Stöd är bra –
förutsättningar
är bättre
Krönikör

Micael Forslund
Styrelseledamot
LRF Västerbotten

EFTER DENNA SOMMAR kan
man verkligen konstatera att
såväl jordmån som väder spelar
in för skörderesultatet. Hos oss
uppe i norr har det inte varit
lika illa som för kolleger i andra
delar av Sverige, likväl har det
ju varit mycket sämre än nor
malt. Vi har också haft extremt
lokala variationer.
Foderpriserna har stigit och
det kommer att slå hårt mot
ekonomin på gårdsnivå. Samti
digt vill jag påstå att foderpri
serna nu kanske börjar hamna
på rätt nivå – om det ska löna
sig att odla sitt eget foder. Det
är däremot priserna på våra
produkter som mjölk, kött och
ägg det är fel på! Handel och
konsumenter måste börja tänka
tanken att det kostar att produ
cera mat av hög kvalitet ur alla
aspekter och att det blir särskilt
dyrt ett sådant här år.

”Vilken det än blir
hoppas jag att de
minns sommaren
2018.”
DET ÄR FÖRSTÅS bra att re
geringen beslutat om stödåtgär
der, samtidigt som dessa pengar
ju inte räcker långt för bonden
med många kor att utfodra. Jag
hade hellre sett att vi fått de
rätta politiska förutsättningarna
att bedriva lönsamma jordbruk
så att vi kunnat samla i lador
na och kunnat plocka fram en
sådan här gång.
Om det kommit något posi
tivt ur denna eländiga sommar
är det väl att jordbruket ham
nat i fokus i medierna och att
insikten om vår sårbarhet med
ett svagt jordbruk sjunkit in
lite djupare hos våra politiker. I
skrivande stund vet vi ännu inte
vilken regering som kommer att
styra landet.
Vilken det än blir hoppas jag
att de minns sommaren 2018
och att jordbruket får betydligt
högre prioritet framöver.
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Lektioner i det gröna
Intresset för LRF Västerbottens arrangemang för
mellanstadieelever, Jorden
och skogen i stan, är inne
på elfte året och intresset
är fortfarande stort. I år besökte 1 500 elever och lärare
Forslundagymnasiet i mitten
av september.
Det är andra året som arrangemang
et hålls på naturbruksgymnasiet
Forslunda. Läraren Monica Bigren,
Ålidhemskolan, är mer än nöjd.
– Jag har varit på det här flera
gånger men att vara här på Fors
lunda är verkligen en höjdare. Det
har blivit snäppet ännu bättre!
Monica Bigren jobbar i en för
beredelseklass för nyanlända och
innan besöket på Jorden och sko
gen i stan hade klassen läst på om
de olika lantbruksdjuren – om vad
de äter, hur de bor och vilken nytta
människorna har av djuren.
– Då förstår man också att vi
måste vara rädda om djuren och
naturen.
Många elever tyckte också att
djuren var mest fascinerande.
– Det är så roligt! Jag tycker om
att se korna, kalvarna och grisarna,
säger Shukri Adan och får medhåll
av klasskamraterna Iihan Mohamed
och Ifrah Mohamed.
Arrangemanget, som genomförs
tack vare stöd från olika organisa
tioner och företag, ska leda till ökad
kännedom om jord- och skogsbruket

De nyanlända eleverna Iihan Mohamed och Shukri Adan trivdes bra på
Forslundagymnasiet.  FOTO: EVA CARLSSON

och förhoppningsvis väcka intresse
för de gröna näringarna.
– Jag vill att barnen ska bli nyfik
na på jord- och skogsbruk och fun
dera på vilka yrken som finns kopp
lade till näringarna, säger Annika
Häggmark, LRFs projektledare.
Hon betonar också att det är vik
tigt att nå eleverna av andra skäl.
– Barnen är morgondagens be
slutsfattare och konsumenter. Det
är viktigt att de förstår betydelsen
av jord- och skogsbruket. Det här är
något av LRFs viktigaste påverkans
arbete.

Eva Carlsson

Ett populärt inslag var att göra små
bollar av fårull. Josua Olsson, Castorskolan, Bjurholm, visar stolt upp sin.

Gratulerar, Årets nötköttsföretag …

Lotta Folkesson, LRF Västerbottens
ordförande, och landshövding Magdalena Andersson. 
FOTO: EVA CARLSSON

Torkmöte på residenset
… i Norrbotten: Isi Nordgrens,
som drivs av Per Nordgren, Sundom, Luleå. Isi Nordgren har genom
systematiskt arbete byggt upp företaget så att det nu är lönsamt, produkterna håller god kvalitet och man
har också det ekonomiska utrymmet
att ha en anställd. En utbyggnad är
på gång och efter årsskiftet kommer gården att ha sammanlagt 200
tjurar. En stor del av de 125 hektar
företaget odlar på ligger i byn Sundom, där Per Nordgren är den enda
bonden.

… i Västerbotten: Tallhedens
Lantbruk, Norsjö, som ägs av
bröderna Richard Lidén, Roger
Lidén samt Christer Harnesk.
Företaget har på tre år gått från en
handfull djur till 220. Från början
satsade man enbart på att föda upp
mjölkraskalvar från närområdet
men har nu uppfört ett dikostall och
bygger upp en egen herefordbesättning. När många andra lantbruksföretag i inlandet försvinner går Tallhedens mot strömmen och tjänar
som inspiration för andra.

❖❖ Torkan har slagit hårt även i norra
Sverige och på initiativ av landshövding
Magdalena Andersson och LRF Västerbottens ordförande Lotta Folkesson
samlades aktörer med koppling till de
gröna näringarna till överläggningar på
residenset den 18 september.
– Vi har nu fått en gemensam bild
av läget och har bred uppställning av
viktiga aktörer. Ingen bonde ska behöva gå ensam genom detta utan vi ska
alla hjälpas åt. Jag ser fram emot att
alla aktörer nu gör vad de kan för att
lindra effekterna av torkan, sade Lotta
Folkesson efter mötet.
Ett liknande möte planeras i Norrbotten den 27 november i Luleå.
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Ta en titt på framtiden
Nu erbjuder LRF Västerbotten
alla medlemmar i norra Sverige en rejäl framtidsspaning.
Den 23 november i Skellefteå
blir det spännande föreläsningar och diskussioner om
framtidens teknik, marknad,
klimat och politik, kopplat till
jord och skog.
Framtiden är grön! Det är rubriken
på dagen, som leds av LRF Ungdomens ordförande Emilia Astrenius
Widerström. Även LRFs förbundsordförande Palle Borgström medverkar.
Det blir sju föredrag med
olika teman och kompetenta
föreläsare. Hur jord- och
skogsägare i norra Sverige
ska förhålla sig till ett förändrat klimat,
berättar
Johan
Litsmark,
natur
skade
specialist, Länsförsäkringar. Lennart
Ackzell, LRF Skogsägarna,
förklarar vart skogspolitiken är
på väg, och Thomas Bertilsson,
LRF, berättar om vad som händer

med Brexit, nya Cap och i Sverige.
Dessutom är Norra Skogsägarnas
VD, Pär Lärkeryd, med och talar om
framtidens skogsmarknad.
Andra ämnen som tas upp är
konsument- och livsmedelstrender. Det föredraget hålls av Lovisa
Madås, Agfo. Från Macklean deltar
Filip Lundin som beskriver branschens digitalisering.
Och hur är det nu med dagens
ungdomsgeneration? Är den lat

På gång
❖❖ Uppföljningsmöte Nära Mat (Norrbottens livsmedelsstrategi), 7 november,
Vineyard, Björsbyn, Luleå.
❖❖ LRF Samköps medlemskvällar: Clas Ohlson i Skellefteå, 30 oktober,
Swedol i Skellefteå, 7 november, K-rauta, Umeå, 8 november.
❖❖ Höstkonferens för förtroendevalda i LRF Västerbotten och LRF Norrbotten, 8–9 november, Skellefteå.
❖❖ Äganderättsmöte: 14 november, Pajala, och 15 november, Övertorneå.
LRFs experter Ida Nyberg och Björn Galant, medverkar.
❖❖ Årsmöteshelg för LRF Ungdomen Västerbotten och Norrbotten,
23–24 november, Skellefteå.
❖❖ Arctic Food Hack, 30 november–1 december, Boden.
Läs mer om våra aktiviteter på hemsidorna.

Landsbygden behöver skolor och transporter
❖❖ Det är inte bara offentlig upphandling av livsmedel som är viktig för en levande
landsbygd. Det gäller även olika former av utökad service på landsbygden som
transporter, friskolor, digital lanthandel, olika vårdtjänster och boendelösningar.
Den 19 september ordnade LRF Norrbotten en upphandlingsdag om
servicetjänster på landsbygden i Sörbyn med ett 40-tal deltagare. Det var
inköpschefer, landsbygdsutvecklare, byaföreningar, landsbygdsföretagare, lokal
politiker, företrädare för Region Norrbotten och länsstyrelsen. Deltagarna fick
många goda lokala exempel från Boden där samarbetet mellan företagare,
ideella krafter och offentliga sektorer kommit väldigt långt.

Nu har utbildningen i ägarskifte startat

❖❖ De två första träffarna i LRFs pilotutbildning i ägarskifte som ordnas av LRF
Västerbotten har nu ägt rum. Man har haft besök av bank och företagare som
genomfört en försäljning, och även en beteendevetare. Det behövs en plan
för hur företaget ska bli attraktivt och säljbart, men mycket handlar också om den
mentala biten – hur ser livet ut efter försäljningen?
– Det deltagarna uppskattar mest är beteendevetarens medverkan. Det
största hindret för att påbörja ett förändringsarbete sitter inom en själv, säger
Gunnar Forsgren, projektledare vid LRF Västerbotten.

och bortskämd eller engagerad och
trygghetssökande? Anton Landehag, Ungdomsbarometern, reder
ut.
Framtidsdagen är en gåva från
LRF Riks till LRF Västerbotten som
i år fyller 90 år.
– Det känns fantastiskt att vi
tack vare dessa pengar kan ordna en sådan här dag i framtidens
tecken för våra medlemmar. Det
är ju självklart att för att jord- och
skogsbruket ska kunna vara konkurrenskraftigt måste vi ha koll på
vad som händer i vår omvärld i dag
och framåt, säger Mats Granath,
regionchef för LRF Västerbotten
och LRF Norrbotten.
Framtidsdagen vänder sig
inte enbart till medlemmar
i LRF Västerbotten utan
även medlemmar
från andra regioner är varmt
välkomna. Men
det kan vara bra
att anmäla sig i tid,
då antalet platser är begränsat.
Detta gör du via LRF Medlemsservice 0771-18 08 11 eller medlemsservice@lrf.se.

Hallå där …
Jenny
Karlsson,

FOTO: LINNEA JOLANKI
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Ordförande
LRF Norrbotten

Nu ska framtidens LRF diskuteras i
hela landet. Vad innebär det?
– Folkrörelsen måste utvecklas
utifrån hur nutidens LRF-medlemmar vill ha det.Till exempel andra
mötesformer, ha arbetsgrupper i
lokalavdelningarna eller använda
sociala medier mer. Målet är att
få ett ökat engagemang.
Finns det någon risk att lokal
avdelningarna läggs ned?
– Det finns inget som säger det,
det är ett helt öppet kort. Nu får
lokalavdelningarna möjlighet att
gå igenom sin verksamhet och
varje lokalavdelning är ju unik.
Hur går processen gå till?
– Vi informerar på årsmöten och
på förtroendemannakonferensen
i Skellefteå 8–9 november.
Vad händer med svaren?
– Lokalavdelningarnas svar ska
vara inskickade senast den 15
december. Ett förslag, som vi får
ha synpunkter på, kommer 2019.
Beslut om framtidens LRF fattas
på riksförbundsstämman 2020.

Eva Carlsson

Eva Carlsson

Vägar måste vara farbara
– även efter semestertiden
Krönikör

Lars Eriksson
Vice ordförande
LRF Norrbotten

VINTERN STÅR FÖR dörren
och plogkäpparna är utsatta för
att vägleda plogbilen. Det får mig
att tänka på Trafikverkets förslag
om att göra om statliga vägar med
allmänt underhåll till kommunala
vägar eller enskilda – där de boende ska sköta underhållet, eventuellt med bidrag från Trafikverket.
Helt förståeligt väcker detta en
massa upprörda känslor. Jag kan
berätta att vi i vår by Hundsjö,
Boden, levt med den här verkligheten sedan 1999. På den tiden
upphandlade Vägverket (som
Trafikverket hette då) så kallade
driftområden, utan att bry sig om
de vägar som blivit enskilda. Entreprenörer får inte ploga andra
vägar förrän de statliga är klara,
och de har alltför snäva tidsramar på sina sträckor för att hinna
med de enskilda vägarna, vilket
innebär att brevbäraren, sopbilar,

mjölkbilar och i värsta fall ambulanser får köra i djupsnö.
JAG SER STORA likheter mellan
vägnätet och människokroppens
blodomlopp. Det räcker inte med
en pulsåder – det måste även
finnas små blodådror som gör att
armar och ben fungerar. Om man
prioriterar de stora genomfartslederna är risken stor att man till
slut måste amputera stora delar av
vårt fina landskap.

”Jag ser stora likheter
mellan vägnätet och
människokroppens
blodomlopp”
Ni som kanske drabbas av indragning av er väg från det allmänna
underhållet – var vaksamma på
problemen. Att det säljs allt fler
suvar med fyrhjulsdrift kanske är
en signal om att man inte litar på att
plogbilarna hinner med att snöröja.
Vi som bor på landsbygden ska
kunna lita på att vägarna är far
bara även efter semestertider.
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Krönikör

Lena Friborg
Strateg
Region Västerbotten

MER MAT FRÅN Västerbotten
– så kallar vi den process som ska
ta fram en regional livsmedels
strategi. Målet är precis som det
låter, att vi ska producera mer
mat i Västerbotten.
Jag är spindeln i nätet vilket
känns som en stor förmån. För
vad kan vara mer meningsfullt än
att arbeta med något så grundläg
gande som vårt behov som mat?
Intressentgruppen är enorm.
Det är så klart jordbrukare och
livsmedelsförädlare, stora som
små. Det är ju de som ska stå för
produktionsökningen. Men det
är också alla vi som på olika sätt
måste jobba med att förbättra
förutsättningarna.

”Intressentgruppen
är enorm.”
Det är myndigheter och
intresseorganisationer. Det är
kommunernas näringslivsut
vecklare, inköpare och politiker.
Det är handeln, restauranger,
grossister och offentliga kök som
ska sälja och servera maten.
Det är Umeå universitet och
SLU, som kan bidra med kun
skap och analys.
Det är bankerna som borde
bli sugna på att låna ut lite mer
pengar.
Alla är viktiga för att peka på
möjligheterna, sätta fingret på
hindren, föreslå åtgärder och
även vara beredda att vara med
och genomföra de förändringar
som behövs.
I SLUTET AV 2019 ska vi,
Region Västerbotten, LRF och
länsstyrelsen, ha en beslutad,
långsiktig och klok strategi för
framtiden och ha kommit en
god bit på väg med åtgärderna.
Under de drygt 20 år som jag
har jobbat med utvecklingsfrå
gor i Västerbotten är det här ett
av de mest komplexa uppdragen
jag haft. Men också ett av de
absolut roligaste och mest läro
rika. Det är främst tack vare alla
kunniga och djupt engagerade
människor som jag möter i ar
betet, de som också brinner för
mat från Västerbotten.

www.lrf.se/vasterbotten
0771-573 573 · vasterbotten@lrf.se

Stark tro på framtiden
för lantbruket i norr

Det är i norra Sverige som
den verkliga potentialen
för tillväxt inom lantbruket
finns.
Så löd budskapet från
Anders Källström, LRFs koncernchef, och Helena Silvander, VD för Tillväxtbolaget
för Sveriges Lantbrukare,
när de träffade mjölkbönder
i Skellefteå.
LRF Västerbotten hade ordnat
mötet i oktober i Skellefteå för att
få in synpunkter till ett kommande
mjölkprojekt – som omfattar både
Norrbotten och Västerbotten.
Enligt den nationella livsmedels
strategin ska matproduktionen öka
i hela landet. Anders Källström ser
stora möjligheter till ett utökat pro
duktionsjordbruk i norra Sverige.
– I norra Sveriges kustland och
dalgångar finns klimatmässigt
minst samma möjligheter som de
lar av södra Sverige, samtidigt som
markpriserna bara är en bråkdel av
dem i mellersta och södra Sverige.
Jag hoppas att den insikten ska leda
till ökad etablering i norr.
För att underlätta utbyggnaden
av lantbruket har LRF, Lantmännen
och HK Scan bildat Tillväxtbolaget
för Sveriges Lantbrukare, som ska
stötta med riskkapital. Helena Sil
vander, VD, ser även hon positivt på
norra Sverige.

Anders
Källström

Helena
Silvander

Mycket och billig mark samt goda
produktionsförutsättningarna talar för utbyggnad av lantbruket i
norr när livsmedelsproduktionen
i landet ska öka. FOTO: JAN PETERSSON

– De finns en enorm potential
här. Den som har idéer eller ett fär
digt koncept är välkommen att höra
av sig till mig.
Samtidigt har antalet jordbruk
i norra Sverige minskat. Särskilt i
Norrbotten har mjölkproduktionen
gått ned kraftigt och bristande lön
samhet anges ofta som orsak.
– Jag kan bara beskriva de stora
dragen med de möjligheter jag ser
men företagarna själva måste förstås
känna att det finns en mening. Under
sökningar visar också att vi nu har den
högsta framtidstron bland bönder på
tolv år, säger Anders Källström.
De mjölkföretagare som deltog
på mötet i Skellefteå hör definitivt
till skaran med framtidstro. De
uppgav överlag att företagen går
bra ekonomiskt och efterfrågade
mer inspiration, erfarenhetsutbyte
och en annan attityd – att man ska
kunna säga att man tjänar bra – och
inte följa Jantelagen.
Fakta är att det finns stora skill

nader mellan mjölkföretagens
lönsamhet i Norrbotten och Väs
terbotten, enligt de analyser LRF
Konsult tagit fram. Mellan företag
med likartade förutsättningar kan
det skilja 15 000 kronor per ko i
produktionsresultat per år. LRF
Konsult har inte kunnat hitta någon
enskild framgångsfaktor, som till
exempel foderstat, utan det landar i
hur man driver företaget.
– De som det går bra för har ord
ning och struktur, är nyfikna och vill
utveckla sina företag och är noga
med var man kan spara in ören, säger
Mårten Vikner, chef för LRF Konsult
i Norrbotten och Västerbotten.
Förutom mötet i Skellefteå ska
LRF Västerbotten per telefon inter
vjua 50 yngre mjölkföretagare, un
der 45 år, för att kartlägga behov av
kompetensutveckling till det kom
mande mjölkprojektet. Parallellt
erbjuds också en pilotutbildning i
generationsskifte.

Eva Carlsson

Hallå där …
Du är projektanställd inom Norrbottens regionala livsmedelsstrategi, Nära mat. Vad ska du göra?
– Jag ska arbeta som trädgårds
utvecklare, försöka få fler att börja
som grönsaks- och bärproducenter och stimulera dem som redan
är verksamma att utöka. De sistnämnda kan behöva hjälp med
exempelvis teknisk utveckling och
att hitta försäljningskanaler. Jag
ska också fungera som resurs i
projekt inom Nära mat som länsstyrelsen finansierar.
Hur kan Nära mat hjälpa till med
försäljning?
– Vi har flera små projekt i gång
inom trädgård som jag ska hålla

FOTO: OLLE ÖBERG
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Det handlar
om vårt behov
av mat

www.lrf.se/norrbotten
0920-23 77 37 · norrbotten@lrf.se

Elisabeth Öberg,
hortonom, Kalix

ihop. Ett av dessa är utveckling av
en digital plattform för lokalproducerade livsmedel där säljare
och köpare kan mötas. Såväl

privatpersoner som restauranger,
grossister och handel ska kunna
hitta bland annat trädgårdsodlare
och vice versa.
Trädgårdsnäringen i Norrbotten
har ju krympt enormt på senare
tid. Hur ska man få fart på den
igen?
–Tidigare har staten dels gått in
med en hel del stöd, dels hade
man trädgårdskonsulenter. I dag
har vi stor efterfrågan på lokala
grönsaker och bär men marknadskrafterna räcker ändå inte till
för att få i gång odlandet. Den här
tjänsten är ett sätt att från statens sida försöka ändra på det.
Eva Carlsson
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NUMMER 158 SARA, en SLBko stor som en ”lagårsvägg”,
trotsar systemet i den nybyggda
ladugården. Hon går nämligen
sin egen väg genom vardagen
för 158 väntar inte i kö – det är
så mycket trevligare att borsta
sig, äta eller vila!
Hon går bakvägen genom en
vägsgrindarna, skippar mjölk
ningen om det är kö till mjölk
roboten, går in i en annan grupp
om favoritplatsen är upptagen
eller om kraftfoderskön är för
lång. Och ska man lyckas rym
ma så måste man ju göra det lite
smart – oavsett om det är från en
mjölkkö eller Alcatraz – annars
kommer ju någon och eskorte
rar en på plats igen så det måste
ske när ingen ser. Och som vi
spionerat för att se hur hon gör.

”Med oskyldiga ögon
spanar hon in om
kusten är klar.”

Med oskyldiga ögon spanar
hon in om kusten är klar. Tit
tar man bort en sekund – då
hörs ”klonket” när grinden slår
igen. Smidigt som en olympisk
gymnast, likt Zorro i en fäkt
ningsfint, har hon slingrat sig
genom en pytteliten öppning på
ett ögonblick. Likt Ferdinands
mor, med högrest huvud och
triumferande blick, skrider hon
ståtligt fram.

Strategisk satsning
på barn och unga
– Jag blir alltmer övertygad
om att livsmedelsproduk
tion är en central fråga när
det gäller hållbarhet och vi
behöver bli bättre på att be
rätta om det i skolorna och
på lärarutbildningen, säger
Gunnar Jonsson, som ska
göra just det inom ramen
för Norrbottens livsmedels
strategi Nära Mat.
– Det här ska bli jättespännande!
säger Gunnar Jonsson, som till
sammans med trädgårdsrådgivaren
Elisabeth Öberg och en projekt
koordinator arbetar med livsmedels
strategin på länsstyrelsen.
Under arbetet med strategin ut
kristalliserades ett tydligt behov av
att nå barn och ungdomar. LRF har
många gånger pekat på kunskaps
bristen om hur maten produceras.
Nu ska Gunnar Jons
son råda bot på detta.
Han har arbetat med
hållbarhetsfrågor vid
Luleå tekniska uni
versitet och vid dess
Gunnar
lärarutbildning.
Jonsson
Han efterlyser
mer handfasta upp
levelser om hur mat blir till.
– Mycket är nu spekulationer
och teoretiskt. Barn och ungdomar
behöver kontakt med djur och lant
bruk. Det vill jag gärna utveckla.
Han presenterade sig vid en kon
ferens på Vineyard i Björsbyn i bör
jan av november, där aktörerna inom
Nära Mat rapporterade senaste nytt.

Nu ska barn och ungdomar få närmare kontakt med lantbruket och lära sig om
hållbar mat. 
FOTO: EVA CARLSSON

LRF Norrbotten ordnar till ex
empel mötesplatser för handel,
restauranger, grossister och livs
medelsproducenter och förädlare
och man arrangerar aktiviteter för
konsumenter och butikspersonal
liksom kompetenshöjande kurser
för landsbygdsföretagare.
Hushållningssällskapet har flera
projekt i gång, bland annat frilands
odling av grönsaker och bär och
fiskodling på land. Flera kommuner
berättade om sina insatser. I Luleå
har en del av de marker som inte
brukats på 30 år i Södra Prästholm,
Råneå, plöjts upp.
– Vi hade ett par från Bulgarien
som odlade vitkål på ett halvt hek
tar och fick ut 6 ton i somras, så
mycket att det var svårt att bli av
med. Men en del av kålen såldes till
en grossist som levererade till Luleå

Konferencieren Håkan Berg intervjuar
Elisabeth Sjödin Ögren och Dan Ögren.

Elisabeth Sjödin Ögren,
mjölkbonde, Lycksele

Du och din man Dan Ögren, som
driver Brattens lantbruk, har fått
ett fint pris. Berätta!
– Det är Region Västerbotten som
utsett oss till Årets hållbarhets
företag i Lycksele vid Guldkalaset.
Jätteroligt, det känns som om vi
fått en OS-medalj!

kommun så den har kommit ut i vå
ra skolor och äldreboenden, berät
tade Roger Ylinenpää, kommunens
landsbygdsutvecklare.
Även Boden och Övertorneå har
projekt, liksom Piteå via Grans
kompetenscentrum, där lantbruks
mässan i Öjebyn i augusti är en del.
Länsstyrelsen kartlägger odlings
bar mark, en digital handelsplats
utreds och en kommunikationsbyrå
har fått i uppdrag att nå ut med
budskapet om hållbar nära mat till
konsumenter – med mera.
– Det är överväldigande mycket i
gång. Det kunde man inte drömma
om när vi startade. Nu hoppas vi att
det på sikt ska ge effekt på efterfrå
gan och lönsamhet för våra produ
center, säger Håkan Stenmark, före
tagsutvecklare vid LRF Norrbotten.

Eva Carlsson

Vi gratulerar också …

Hallå där …

FOTO: RAKEL SIKSTRÖM

NEJ, 158 FÖLJER inte ström
men utan att tänka till. Hon
löser de problem som dyker
upp när det gagnar henne. På
sätt och vis är hon smartare än
de ingenjörer som har lagt ner
många timmar på att konstru
era systemet – som hon synade
på nolltid. Så döm inte hunden
(eller kon) efter håren. Teori
och praktik är bara olika typer
av bildning, nedvärdera inte
någon som inte gör som alla
andra, hens väg kan vara mer
taktisk. Våga gå din egen väg
genom livets alla fållor och köer
och var nöjd. Det värsta som
kan hända är att någon motar in
dig i kön igen.

www.lrf.se/vasterbotten
0771-573 573 · vasterbotten@lrf.se
Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

158 Sara är
en förebild

www.lrf.se/norrbotten ·
0920-23 77 37 · norrbotten@lrf.se

I motiveringen nämns att ni bidrar
till den biologiska mångfalden och
genom kortare transporter minskade utsläpp av växthusgaser.
– Vi och våra kolleger har pratat
om det här i 30 år men fått höra att
vi inom lantbruket är miljöbovar.
Ibland har man börjat tvivla på sig
själv och tänkt att nej, lantbruk är
nog inte viktigt för samhället. Därför känns det här som ett erkännande att lantbruken behövs för
att leverera råvaror som producerats med hänsyn till djur och natur
och med hög livsmedelssäkerhet.
Ni var tidigt ute med att leverera
till kommuner och landsting?
– 2015 började vi sex lantbruks
företag som gått samman leverera köttfärs till Lycksele, Åsele och
Dorotea kommuner.
Eva Carlsson

❖❖ Åbrånets Limousin, Hörnsjö, som
fått utmärkelsen för berömvärd insats
inom Miljö & Hållbarhet vid Nord
malings företagsgala.
❖❖ Laukergården, som utsetts till
Årets företag vid Arvidsjaurgalan.
❖❖ Familjen Hansens Charkuterier
och Brännlands Wärdshus, som
använder lokala råvaror och blivit Årets
hantverksstipendiat i Umeå.

På gång
❖❖ Hur når man ut i bruset som
liten företagare utan marknadsföringsbudget? 4 december, Arctic
River Lodge, Tärendö.
❖❖ Studiecirklar om markavvattning och dikesunderhåll. Intresserad? Kontakta Mona Thorsson,
mona.thorsson@lrf.se. Mer info:
sv.se/markavvattning.
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Lantbruket i norr har
framtiden för sig

På gång
❖❖ Gårdsbutikens dag, jul, Norrbotten. Öppet på anmälda gårdsbutiker 16 december.
❖❖ Vinnaren av Årets hållbara
julbord i Norrbotten utses 16
december.
❖❖ Lönsamma affärer – bli en
bättre företagare, med Magnus
Nilsson, Nyhléns Hugosons och
Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna,
24 januari, Överkalix.
❖❖ Växadagar, 29–30 januari,
Folkets hus, Umeå.

Lantbruket i norra Sverige
kommer att få bättre förutsättningar vid ett varmare
klimat medan de mest tätbefolkade områdena i världen
får det svårare.
– Med det följer ett ansvar
att faktiskt producera så
mycket mat som möjligt i norra Sverige, säger naturskade
specialisten Johan Litsmark.
Närmare 100 medlemmar kom till
Skellefteå nyligen för att delta i
LRF Västerbottens dag som tog sikte på lantbruket i framtiden.
Johan Litsmark, naturskadespecialist vid Länsförsäkringar, pekade
på att endast de nordligaste delarna
av jordklotet kommer att få bättre
förutsättningar att bedriva jordbruk
medan övriga världen kommer att få
allt större svårigheter vid ett förändrat
klimat. Han poängterade att den bästa
metod man känner
till för att fånga upp
koldioxidgaser är Johan Litsmark
genom fotosyntesen, som varje lantbruk sysslar med.
– Samhället borde faktiskt ersätta
de gröna näringarna för den här
tjänsten, menade Johan Litsmark.
Men det finns mer att göra för
att öka bindningen av koldioxid i
vårt framtida jord- och skogsbruk.
Det behövs mer forskning och nya

Motion om
utökat startstöd

❖❖ Startstöden, som är viktiga för unga
som vill starta företag, börjar ta slut
runt om i landet, så också i Norrbotten.
LRF Ungdomen Norrbotten skriver i en
motion till LRF Ungdomens riksstämma
att LRF Ungdomen bör jobba med att
påverka Näringsdepartementet för att
prioritera medel till fler startstöd.

Dagen avslutades med att förtroendevalda och föreläsare reflekterade
över framtiden.  FOTO: ERIK BÄCKSTRÖM

grödor. Sedan se till att undvika bar
jord, som läcker kol.
– Det vore fantastiskt om vi kunde ha odlingsmetoder där vi aldrig
plöjer, där vi har mellangrödor och
fleråriga grödor. Likadant i skogen,
där måste vi hitta metoder som inte
läcker koldioxid någon gång under
processen men binder så mycket
det bara går.
Han konstaterar dock att det blir
en utmaning att kombinera detta
med ökat uttag ur skogen för att
kunna ersätta fossila bränslen och
plaster – och samtidigt bevara den
biologiska mångfalden.
På gårdsnivå menar Johan Litsmark att man redan nu måste börja
tänka på att ha buffertar för framtida
risker med ett ändrat klimat, till ex-

empel torka. Man kan dessutom behöva anpassa dikning och brukningsmetoder, ha små och lätta maskiner,
titta på hur man kan optimera sin
produktion och hur man kan dra ned
på användning av fossila bränslen.
Ungdomsbarometern – om
framtidens ungdomsgeneration –
redovisades också. Bland annat har
det visat sig att unga vill ha trygga
tillsvidareanställningar.
Agfo – LRF Medias framtidsspanare – berättade om hur hälsoprodukter är en stark trend, med
stora vinstmarginaler. Här borde
förädling av vilda bär vara en affärs
idé. Digitalisering, jord- och skogsbrukspolitik liksom framtidens
skogsmarknad var andra föredrag.

Eva Carlsson

Bonde i butik i Kiruna

Konsumenterna på Ica Kvantum i
Kiruna fick nyligen möta kommunens
kostchef Marianne Schröder Maagaard,
köttproducenten Kjell Nilsson, Selets
Bruksgård, och kommunalrådet Gunnar Selberg för att prata om närproducerad mat i regi av LRFs projekt
Mer nära mat. 
FOTO: HÅKAN STENMARK

LRF Ungdomen i norr: Två nya i toppen
LRF Ungdomen i både Norrbotten och Västerbotten har
fått nya ordförande:
Beatrice Ramnerö, 29, Lillkorsträsk, Älvsbyn, respektive Linda Långström, 27,
Laxbacken, Robertsfors.
De valdes på årsmötena den 23 november i Skellefteå. Beatrice Ramnerö är helt ny i styrelsen, medan
Linda Långström varit ledamot. De
är båda peppade på att börja jobba:
– Det var bra energi på årsmötet
och många goda idéer för det kommande året så jag känner mig riktigt
taggad, säger Beatrice Ramnerö.
Hon är just nu föräldraledig men
arbetar annars med strategifrågor
på Lantmännen och driver även ett
företag inriktat på jordgubbsodling.
Hon och sambon Erik Johansson
bor på hans föräldrars gård med
mjölk- och köttproduktion. Lin-

Beatrice Ramnerö och Linda Långström
är nya ordförande. 
FOTO: EVA CARLSSON

da Långström bor också på sin
sambo Jonas Pellbrants föräldrars
mjölkgård i Laxbacken och jobbar
halvtid där och halvtid på ett annat
jordbruk. Men förhoppningen är att
hon och Jonas en dag ska ta över i
Laxbacken.
Både Beatrice och Linda menar
att en av LRF Ungdomens viktigaste uppgifter är kompetensförsörj-

ningen till de gröna näringarna.
– Vi måste sprida budskapet att
det här med lantbruk inte är jobbigt
och surt utan kul! Det är ett varierande jobb, där man varje dag möter nya utmaningar och får lära sig
något nytt, säger Linda Långström.
Beatrice Ramnerö vill lyfta goda
förebilder.
– Vi måste visa att lantbruket är
en framtidsbransch full av möjligheter. Här i norra Sverige har vi stora
fördelar med de ljusa sommardygnen som gör att allt växer enormt
fort, de kalla vintrarna som minskar
skadedjurs- och sjukdomstrycket
och inte minst har vi relativt god tillgång på vatten, säger hon.
Övrigt som talar för framtiden
är ökad efterfrågan på lokala livsmedel med mervärden. Dessutom
regionala livsmedelsstrategier som
arbetar för ökad matproduktion.
Det finns mycket mark i norra Sve-

rige, som dessutom är billig jämfört
med övriga landet.
En utmaning är att få tag i mark.
– Det är få som väljer att sälja
sin mark även om de lagt ner verksamheten och inte längre brukar
marken. Det är lättare att få tag på
arrenden men för att våga utveckla
sina företag är det viktigt att folk får
möjlighet att köpa mark, understryker Beatrice Ramnerö.

Eva Carlsson

Övriga ledamöter
❖❖ Västerbotten: Maja Forslund,
Kåge, vice ordförande, Frida Dahlberg, Alnarp, Nils Larsson, Bygdeå,
och Lina Eriksson, Åsele (ny).
❖❖ Norrbotten: Lowa Göransdotter, Påläng, vice ordförande, Erik Johansson, Älvsbyn, Johannes Nyman,
Altersbruk, och Linnéa Åström, Kalix.

Prisregn över driftiga medlemmar
ÅRETS GRÖNA FÖRETAG

Personal
Mats Granath
regionchef
090-10 80 22
mats.granath@lrf.se

Annika Häggmark
verksamhetsutvecklare
090-10 80 23
annika.haggmark@lrf.se

Kalix Ost blev Årets gröna företag i Norrbotten 2018. Priset på 10 000 kronor delas ut av
LRF Norrbotten och Swedbank.
Makarna Jaana Alamäki Enström och Knut
Enström startade företaget 2014 med tolv
mjölkande getter. Sedan dess har verksamheten vuxit rejält med fler getter, gethus, mejeri
samt butik i Bondersbyn.
Både Jaana och Knut har en bakgrund inom
andra branscher, men tog klivet in i en helt
ny bransch. ”Vi behöver fler sådana initiativ
om vi ska uppnå målet om en ökad lokal
matproduktion i den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat” sades i motiveringen.

w

ÅRETS NÖTKÖTTSFÖRETAG
Isi Nordgrens, Sundom, Luleå, utsågs av LRF
Norrbotten till Årets nötköttsföretag 2018. En
nyligen genomförd utbyggnad gör att gården
kan rymma 200 djur. Stora delar av odlingsmarkerna ligger i själva byn Sundom, där Per
Norgren (t v) numera är den enda verksamme
bonden som håller landskapet öppet.

Ida Nyberg
äganderättsexpert
090-10 80 24
ida.nyberg@lrf.se

I Västerbotten utsågs Tallhedens Lantbruk,
Norsjö till Årets nötköttsföretag 2018. Bolaget
ägs av Christer Harnesk (mitten) samt bröderna Richard (t v) och Roger Lidén. På tre
år har man gått från en handfull djur till totalt
220 nötkreatur, och ett nytt dikostall. ”När
vi dagligen pratar om avveckling, visar dessa
entreprenörer att det är möjligt att bedriva
jordbruk i inlandet” sades i motiveringen.

Håkan Stenmark
företagsutvecklare
0920-23 77 39
hakan.stenmark@lrf.se

ÅRETS UNGDOMSTIPENDIAT
Eva Carlsson
kommunikatör
076-764 62 57
eva.carlsson@lrf.se

Gunnar Forsgren
företagsutvecklare
090-10 80 30
gunnar.forsgren@lrf.se

Årets ungdomsstipendium på 5 000 kronor,
som delas ut av LRF Ungdomen Västerbotten, gick 2018 till Marcus Nilsson, Klintsjö,
Vännäs.
Han har ensam utvecklat gården rejält.
Företaget omfattar ekologisk dikoproduktion
med 58 dikor, slåtter och balpressning på
entreprenad och bergtäkt och åkeriföretag.
”Stipendiaten har med stor entusiasm, ett
positivt sinnelag och framåtanda drivit och
utvecklat sin gård och sitt företag och är en
god förebild för andra unga företagare”,
heter det i motiveringen.

Maria Lindström
verksamhetsutvecklare
0920-23 77 34
maria.lindstrom@lrf.se

Daniel Strandlund
marknadskommunikatör
0920-23 77 07
daniel.strandlund@lrf.se

Foto: Monica Sandberg

SILVERNÅLAR
LRFs hedersutmärkelse Silvernålen tilldelades i Norrbotten Curt-Lennart Stenman,
Murjek och Dick Olovsson, Skomanskälen,
Sikfors.
I Västerbotten gick den till Gerd Brännström,
Sjöbotten, och Emma Bäckström, Valsfäboda.

LRF Västerbotten, V Esplanaden 19, 903 25 UMEÅ
Tel: 0771-573 573 E-post: vasterbotten@lrf.se
www.lrf.se/vasterbotten
LRF Norrbotten, Smedjegatan 16, 972 33 LULEÅ
Tel: 0771-573 573 E-post: norrbotten@lrf.se
www.lrf.se/norrbotten

ÅRETS KULTURSTIPENDIAT

ÅRETS AKTIVITETSPRIS

Årets kulturstipendium som delas ut av LRF
Västerbotten gick till Högås-Pengsjö LRFavdelning som i studiecirkelform har lyft
historien kring de lokala kraftverken, som
haft stor betydelse för orten i 100 år.
I samband med jubiléet 2017 arrangerade avdelningen ett mycket välbesökt och uppskattat kulturarrangemang. Denna tillställning
har även mynnat ut i skapandet av en bok.

LRFs kommungrupp i Piteå fick Årets aktivitetspris. Den har under året arbetat hårt
med att skapa positiva tankar och för Piteå
kommun visat på på utvecklingsmöjligheter av
Grans naturbruksgymnasium samt arbetat för
att få till ett grönt centrum för hela länet.
Detta har lyckats och ett klusterprojekt är
igång.

ÅRETS LOKALAVDELNING
Årets lokalavdelning i Västerbotten blev KågeByskedalen, som utöver konsumentinriktade
insatser ordnat ett stort antal aktiviteter för
sina medlemmar.

AMBASSADÖRER
Den nyinstiftade utmärkelsen LRFs Ambassadör för integration i Umeås gröna näringsliv,
gick till Per-Gunnar Olofsson, Tavelsjöbygden.
Hedersutmärkelsen LRFs Ambassadör för
integration i Haparandas gröna näringsliv gick
till Carin Kerttu, Kukkola.

Utöver detta har en arbetsgrupp till kommungruppen arbetat med remisser, kontakter
och uppvaktningar så att kommunen har tagit
tillbaka hela förslaget till vattenskyddsområde
för att göra ett nytt omtag.

ÅRETS HÅLLBARA JULBORD
Sikfors Konferens & Fritidsby, i Piteå kommun, vann LRF Norrbottens utmärkelse
”Årets hållbara julbord 2018”.
De köper en stor mängd råvaror av lokala
producenter, samarbetar med bygdens lokala
matvaruaffär för att samordna transporter –
och investerar tid i att träffa leverantörer för
att få inblick i var maten kommer ifrån.

