Presentationer
Presentation av föreslagna kandidater till styrelseposterna för LRF Västra Götaland,
vid regionstämman 18 mars 2019 på Vara Konserthus.

Sofia Karlsson, Grästorp
Kan du berätta lite kort om dig själv?
- Min man och jag driver tillsammans ett lantbruk i
Flakeberg strax utanför Grästorp. Huvudsakliga inriktningar
är växtodling, slaktgrisar och vindkraft. Men vi har även
några köttdjur, lite får, skog samt hyr ut bostäder.
Jag gillar att göra saker tillsammans, det blir roligare, bättre och lönsammare. Det var därför
jag engagerade mig i LRF. Även hemma gör vi saker tillsammans med andra. Växtodlingen
driver vi i Bondecompagniet med fyra andra företagare. Vi är med i Skaraborgsgrisen och vi
äger del i ett av de tre vindkraftverk som står hemma på gården. Tillsammans funkar bra privat också, min man och jag har fyra barn i åldrarna 9, 10, 14 och 16.
Vad ser du mest fram emot att få medverka till i LRF VG-styrelsen?
Att skapa så stor medlemsnytta som möjligt för våra medlemmar, det tror jag att vi bäst gör
genom att ta tillvara, utveckla och använda de likheter, olikheter och kompetenser som vi i
styrelsen har.
Engagemang hos varje styrelseledamot så att vi tillsammans åstadkommer mycket mer än vad
var och en enskilt kan lyckas med.
Vad gör du helst när du inte jobbar?
- Jag gillar att resa och uppleva nya saker. Både här hemma i Sverige men även i andra länder.
Mat och matlagning är ett stort intresse och en viktig del i resandet, men även här hemma.
2013 utbildade jag mig till kulinarisk kock och maltidskreatör i Grythyttan. Det var roligt att
plugga i vuxen ålder.
Träning är ett annat intresse, helst i grupp med härlig musik och en inspirerande instruktör.

Håkan ”HåPe” Persson, Töreboda
Kan du berätta lite kort om dej själv?
- Jag är en 60 årig månskensbonde från Töreboda med växtodling och skog, allt från Vadsbo lera till mossjord. Har ca
90 ha fodersäd, vall samt en del ekogrödor som får sin näring
till stor del av grannars nötgödsel. Skogen ca 55 ha sköts aktivt och sedan knappt två år finns
Lyrestads vindkraftpark i området med 22 verk. Inaktivt brukande är ca 25 ha med mycket
Natura 2000. Två vuxna döttrar.
Vad ser du fram emot att få medverka till i VG-styrelsen?
- Hitintills under min tid i VG-styrelsen så har nya kontakter skapats över hela regionen och
det gör mig engagerad, motiverad att verka för de gröna näringarna och skapa förutsättningar
att det ska vara möjligt för kommande ”bönder” att starta och att de som verkar nu får bra och
justa villkor, att det ska bli verkstad av livsmedelsstrategin, på önskelistan finns också att
lantbruket inte klassas som miljöfarlig verksamhet samt att hot, våld och ifrågasättandet av
djurbönder och animalier måste få ett slut.
Vad gör du helst när du inte jobbar?
- Några intressen är auktioner och diskussioner utan att kolla svaret på Google, en daglig koll
på blocket hör till. Byggnadsvård och underhåll ger lika mycket balsam för själen som en dag
i skogen. HDn och cabben som köptes för fina sommardagar har mest stått still.

Hans Gradén, Hökerum
Kan du berätta lite kort om dig själv?
- Jag heter Hans Gradén, är 60 år och driver ett lantbruksföretag
tillsammans med min bror Harald och två medarbetare.
Verksamheten domineras av köttproduktion med inköpta kalvar
från mjölkföretag och foderproduktion i växtodlingen. Skogsbruk samt drift av en bergtäkt
hör också till vardagen.
Vad ser du mest fram emot att få medverka till i LRF VG-styrelsen?
- Konkurrenskraft och lönsamhet i de gröna näringarna är viktigt och en central del av LRFs
uppdrag. Kunskapsutveckling i produktion och företagande är en del av konkurrenskraften
som jag varit engagerad i tidigare i olika sammanhang. Jag bidrar gärna med mina erfarenheter på det området i LRF-arbetet.
Myndighetsutövningens utveckling, framförallt på miljöområdet, oroar och engagerar.
Till sist så känns det angeläget för en nötköttsbonde att vrida debatten kring miljö och klimatpåverkan till en mer korrekt och verklighetsförankrad nivå.
Vad gör du helst när du inte jobbar?
- Jag har ett stort intresse för jakt, fiske och hundar och dessa brukar lösa fritidsproblemen.

Helena Richardsson, Hisingen
Kan du berätta lite kort om dig själv?
- Jag heter Helena Richardsson är 52 år och hästföretagare i Göteborg
med jordbrukarbakgrund från Tjörn och en fil kand i psykologi,
Göteborgs Universitet.
Min vardag är att leda och utveckla mitt företag Stall Adams Ryttarutveckling i hästbranschen. Med ansvar för 45 hästar sysselsätter jag idag
fem anställda och håller tre släktgårdar öppna i tre olika kommuner i
Västra Götaland, med produktion av foder samt bete. Jag erbjuder inackordering, kurser och
ridskola för stadsortsnära kunder. På grund av detta arbete så har jag fått god användning för
mina kunskaper i psykologi, men även lärt mig mycket om juridik och övat förmågor såsom
marknadsföring, företagsekonomi, miljötänk, konfliktlösning och förebyggande säkerhetsarbete. Jag har med förfäran sett på den negativa utvecklingen av jordbrukets villkor under
hela mitt liv och bestämde mig därför för ett par år sedan att det var dags att sluta sitta vid
köksbordet och sura över usla beslutsfattare, och istället själv engagera mig; både inom LRF
och politiskt för att göra vad jag kan för att påverka.
På mitt stalltak har jag monterat solceller och är idag mikroproducent av el till Göteborgs
Energi. Förra året var ett bra år. För solel. Inte för foderproduktion. Ett tydligt exempel på att
det är bra med många ben att stå på.
På min anläggning har vi startat ett årligt event: Lokalproducerad och klimatsmart mat kallar
vi den, där vi samverkar med LRF Hisingen och Centerpartiet Hisingen för att få ut mer information till göteborgare om vilka utmärkta jordbruksföretag som finns lokalt.
Vad ser du mest fram emot att få medverka till i LRF VG-styrelsen?
- Jag är en föreningsmänniska, dvs förstår vikten av att samverka för att nå framåt mot viktiga
mål. Jag skulle gärna vilja ställa mig till förfogande för distriktsstyrelsen för att verka inom
det område där jag behövs bäst. Jag har många intresseområden, men främst vill jag verka för
att hjälpa till med att LRFs oerhört viktiga information når dit den ska. Vi talar om att politiker inte lyssnar - men varför? Det är ju inte som att vi inom LRF är den enda organisationen
som försöker nå politikernas öron. Finns det ytterligare saker vi kan göra? Min åsikt är att den
som styr informationen är den som har kontrollen, i denna informationsålder.
Att få med oss så många hästföretag som möjligt är nog också viktigt för att gynna utvecklingen av stad och land, det är inte dåligt med goda villkor för hästföretag eftersom dessa efterfrågar många av jordbrukarens produkter och därmed indirekt håller landsbygden levande.
Vad gör du helst när du inte jobbar?
- Min fritid tillbringar jag väldigt gärna med familjen och goda vänner, om jag inte åkt på
ridresa och galopperar omkring mellan olivträd. Våra barn brukar säga att våra intressen är
”ost och vin”.

Björn Larsson, Svenljunga
Kan du berätta lite kort om dig själv?
- Jag heter Björn Larsson, 48 år och bor i Svenljunga sedan drygt 20 år
tillbaka, men är uppvuxen i Vårgårda, lever idag i ett särboförhållande
och brukar kalla mig flängbo med alla de resor som görs mellan centrala Göteborg och Svenljunga.
I grund och botten är jag lantmästare med examen 1998. Idag har jag
en magisterexamen i biologi från Alnarp som jag blev klar med 2016.
Sedan sju månader jobbar jag som yrkeslärare i växtodling på Strömma Naturbrukscentrum,
tidigare jobbade jag på Naturbruksskolan Svenljunga.
Vad ser du mest fram emot att få medverka till i LRF VG-styrelsen?
- Förutom de kunskaper jag besitter rent ämnesmässigt så känner ja mig som en brygga
mellan stad och land, avståndet mellan stad och land ökar bildligt talat för varje dag som går.
De frågor som idag diskuteras rörande biologisk mångfald i jord och skogsbruk väldigt intressanta och här finns ett otroligt stort arbete att göra för att finna sans och balans i debatten.
Vad gör du helst när du inte jobbar?
- Min fritid ägnar jag gärna åt fotografering.

Sofia Kämpe, Karlsborg
Kan du berätta lite kort om dej själv?
- Jag är mark/växt agronom och har tidigare arbetat som programkoordinator för Agroväst och som växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet. Sedan 2008 har jag och min man också varit med i
driften för Torpet lantbruk. Vi har nu sedan ett par år helt tagit över
företaget och har sedan våren 2016 ca 200 årskor, plus rekrytering,
växtodling och tre anställda.
Vad ser du mest fram emot att få medverka till i LRF VGstyrelsen?
- Jag tror att jag kan tillföra regionstyrelsen arbetsglädje,
resultatfokus, engagemang och kreativitet. Jag har stor kännedom om lantbrukets villkor och
ett brett nätverk i branschen och vill i styrelsen driva frågor om kompetensförsörjning och
verka för ett hållbart lantbruk och en ökad självförsörjningsgrad.
Vad gör du helst när du inte jobbar?
- Vi har två barn på 8 och 10 år. Jag uppskattar att tillbringa tid med familjen ute i naturen.
Jag rider med dottern och åker gärna skidor med familjen. En vallhund och dess träning är ett
annat intresse.

Martin Gustavsson, Hålta
Kan du berätta lite kort om dig själv?
- Jag heter Martin Gustavsson och bor på en släktgård i södra
Bohuslän där jag och min fru bedriver lantbruk på deltid:
skogsbruk, hästuppfödning och växtodling för vårt foderbehov. Dessutom är jag ledare för motorsågskurser och röjsågskurser. Mina föräldrar var heltidslantbrukare med mjölk- och köttproduktion. Jag har dock valt att lägga stor del av min
sysselsättning utanför lantbruket, bland annat inom telekomindustrin och forskning för eldrivna transporter. Inom LRF är jag ordförande i Hålta lokalavdelning och styrelseledamot i
Kungälvs kommungrupp.
Vad ser du mest fram emot att få medverka till i LRF VG-styrelsen?
- Jag hoppas kunna bidra till regionstyrelsen med mitt perspektiv från deltidslantbruk i närheten till en storstad och mina erfarenheter från andra näringar. Jag ser fram emot att medverka till att lantbruket i hela Västra Götaland blir erkänt för att vi bönder och våra djur står
för lösningarna i en hållbar utveckling där vi bromsar klimatförändringen, bevarar landskapet,
och skapar sysselsättning och ekonomisk tillväxt.
Vad gör du helst när du inte jobbar?
- När jag inte är engagerad i kontorsarbete, hästarna, skogen, kurser eller föreningslivet så vill
jag helst ta det lugnt med att läsa, lyssna på musik, se på film samt njuta av god mat och
dryck.

Johan Stegard, Västerlanda
Kan du berätta lite kort om dig själv?
- Jag heter Johan Stegard och är bonde på Elfhems gård i Västerlanda,
Lilla Edets kommun.
Vår produktion består av gräsuppfött, ekologiskt nötkött på drygt 200
ha, och drygt 300 djur stort som smått, vi lämnar ca 150 slaktdjur per
år. Vi har både egna dikor och inköpta kalvar, och har specialiserat oss
på att ta en kalv på kvigorna och sedan slakta dem som ungkor. Alla
djur betar ute på sommaren, på 12 olika produktionsplatsnummer. På
fastigheten finns också 30 ha produktiv skog. Vi kör även en del
vallskörd på entreprenad. Vi är idag fyra personer som arbetar i företaget. Jag som även sköter
slaktplanering och tillförsel av slaktdjur till Gröna gårdar AB, David som är son i huset,
Nicolina anställd och Yvonne min hustru som arbetar deltid på förskola och resten hemma
med administration.
- Jag har ett förflutet som styrelseledamot i LRF Väst innan sammanslagningen, totalt sju år
varav fem som vice ordförande. Jag var även under samma period regionordförande i Swedish
Meats. Jag var också med och startade upp Kaprifolkött och drev det i ett antal år, de sista som
ordförande. För närvarande sitter jag med i Lilla Edets kommungrupp.
Vad ser du mest fram emot att få medverka till i LRF VG-styrelsen?
- Jag är intresserad av de flesta frågor som LRF driver, men ägande- och brukanderätten är
alltid viktig. Två frågor som är högaktuella nu är, klimatet och hur vi skall få djuren att bli en
resurs istället för en belastning, och hur vi skall hantera terrorn mot djurbönder.
Vad gör du helst när du inte jobbar?
- På fritiden så kan jag tänka mig att tillaga någon del av något av våra djur

