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Målet viktigt för
att hitta mening

V

intermörkret faller på och jag roade mig med att googla ”tråkigaste månaden” för att se om min känsla för november delas
med andra. Konstaterade att den ligger bra till, men att det
finns en spridning över vintermånaderna bland inläggen beroende på intressen och möjligheter att utveckla dessa under
årstiden. Det fick mig att fundera på motivation och hur man
kan göra en förändring i positiv riktning, både som enskild
individ och som grupp. Motivation handlar om både inre och yttre drivkrafter för att vi
ska känna oss nöjda. Vad man tycker är viktigt att göra kan skilja mellan personer och
inom en grupp. En bra utgångspunkt är att förstå varför man ska göra en viss sak. Finns
sedan kompetensen som bygger på erfarenheter, kunskaper och förmåga kommer modet att faktiskt göra en förflyttning mot ett nytt mål lättare. Vad vill du utveckla under
de tråkiga månaderna?

NÄR DET HANDLAR om motivation görs ofta kopplingar till idrottens värld. För att utvecklas och nå framgång blir det viktigt att sätta mål och dessa ser såklart olika ut
beroende på vilken nivå man tränar eller tävlar på.
I detta nummer får du träffa Jonas Bergqvist, som
För att uthaft en mycket framgångsrik karriär som hockeyspelare och sedan tagit med sig sina erfarenheter
vecklas och
och utvecklat dessa ytterligare inom näringslivet.
nå framgång blir det
Bland de svenska jordbruksföretagen har 42
viktigt att sätta mål.
procent någon form av kombinationsverksamhet.
Andelen har ökat med åtta procentenheter under
tio år. Hur stor är egentligen den förändring som sker inom sektorn och vad händer med
de mer traditionella driftsgrenarna? LRF:s marknadsanalytiker ger sin bild av den förflyttning som sker inom skogs- och lantbruksföretagen i Sverige.
SISTA DELEN I vår serie om entreprenörskap handlar om nätverk. Vi träffar entreprenörer
från olika branscher för att få ta del av hur de resonerar kring att
bygga och underhålla sina nätverk över tid. Nätverken är
viktiga för både inspiration och kunskapsutbyte. Med rätt
sammansättning kommer de att utveckla både dig och ditt
företag. Men glöm inte bort det viktigaste – att ha roligt
tillsammans.

ROLF ÅTTINGSBERG
Ställföreträdande chef
Handelsbanken Skog och lantbruk
rolf.attingsberg@handelsbanken.se
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Ästad vingård
håller högsta klass
Mjölkkorna på Ästad är ett minne blott. Det
är nu många år sedan de försvann. Landsbygdsturism och gårdskafé blev till SPA-hotell
och lyxrestaurang. För tio år sedan planterade man även 14 000 vinstockar på gården.
Dessa har nu mer än fördubblats. Ett bra år
produceras det cirka 30 000 flaskor vin på
Ästad. Och mer ska det bli. Målet är högt
ställt, idéerna är många och det råder ingen
brist på optimistisk riskvilja.

Stopp för skogsbrand
om man agerar direkt

6

Sommarens bränder kunde avvärjas till
följd av samverkan och ett tidigt resolut
agerande. Med utbildning, samarbete och
större resurser kan skogsbränder bekämpas
om man är tidigt ute.
MARKNAD

Mjölken har fortfarande
störst ekonomiskt värde

8

Mjölken är den produktionsgren inom
det svenska lantbruket som har störst
ekonomisk betydelse. På andra plats kommer spannmål och på tredje plats trädgård.
4 Tillväxt

MARKNAD

I bråket om skogen
är det få som lyssnar

10

Få lyssnar på varandras argument när
det gäller hur den svenska skogen ska
skötas, säger Gunnar Wetterberg. Han har skrivit boken Träd och äger själv tio hektar skog.
UTBLICK

Förslaget om avreglering
har lett till stort missnöje

12

Ilskna, vilda protester har mött den
indiska regeringens lagförslag om att avreglera marknaden. Missnöjet på landsbygden
är gigantiskt och rapporteringen vittnar om att
Indiens småbönder är desperata.

SIFFERSIDAN

Vandrare uppskattar det
betade kulturlandskapet

15

Svensk natur är eftertraktad av många.
Vandrare från världens alla hörn söker
sig årligen till någon av alla de
400 vandringsleder som
finns i Sverige. Det
hävdade kulturlandskapet lockar,
liksom fjäll, kust
och sjöar.
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Nätverket kan lyfta
företaget till ny nivå

22

I den fjärde och sista delen av Tillväxts
serie om Entreprenörskap poängterar
flera aktörer vikten av att man som företagare
skapar, vårdar och använder sig av ett bra
nätverk. Det kan innebära ett stort lyft för
företagsverksamheten.

I Sverige var
under lång
tid mjölkbryggan
och lanthandeln
de viktigaste lokala
mötesplatserna.

HETA STOLEN
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Mässor är ett bra tillfälle att knyta kontakter.

Svenska skogen viktig
för en fossilfri framtid

34
PROFILEN

Bönder är hans hjältar

16

Jonas Bergqvist, en av Sveriges
bästa ishockeyspelare genom
tiderna, hyllar och står upp för Sveriges
bönder. De tar för lite betalt för sina högkvalitativa råvaror, menar han och slår ett
slag för svenskt kött och svenskt timmer.

Svensk skogsnäring måste få en
mer central roll i omställningen mot
ett fossilfritt samhälle. Det tycker Viveka
Beckeman, vd för Skogsindustrierna. Hon
understryker att svenskt skogsbruk är
både rationellt och klimatsmart.
EXPERTPANELEN

Jämställd pension är
något att sträva efter

35

Viveka
Beckeman

Genom att utjämna skillnaderna så att alla kan få
samma trygghet och möjligheter på ålderns höst uppnår man ett mer jämlikt och rättvist pensionärsliv.

STEFAN
MATTSSON
Handelsbanken
Skog och lantbruk
SID 14
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Nya pengar till
skogsskador

Samverkan och tidigt
agerande är avgörande
Sommaren 2021 var het
och torr, men skogsbruket
blev förskonat från riktigt
stora bränder. Utbildning,
samarbete och större
resurser gör att skogsbränder kan bekämpas tidigt.
Text Tina Andersson

Den 16 juni fick Carina Forsberg först
uppleva brådskan när brandrök
spred sig i luften och sedan lättnaden när räddningstjänsten fått
elden under kontroll. Hon är
skogvaktare på Häradskog, som
bland annat förvaltar Oppunda
häradsallmänning med stora
skogsarealer i Södermanland.
Länsstyrelsens skogsbrandsbevakning upptäckte branden från
luften och larmade räddningstjänsten. Oppunda gränsar till
godset Claestorp, och godsets
ägare Jan Lewenhaupt tog sig ut
till området.
– Jan ringde mig och sa att han
åkte runt och öppnade alla vägbommar. Man kände brandlukt,
men visste inte exakt varifrån den
kom, säger Carina Forsberg.
Branden visade sig härja på
Oppundas marker och räddningstjänsten begärde snabbt
Skog

förstärkning
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Vattenskopande
flygplan sändes Carina Forsberg
ut från Skavsta
flygplats, som ligger bara cirka
fem mil bort. Branden hade lätt
kunnat bli förödande, men hann
bara drabba 1,5 hektar.
NÄR EN SKOGSBRAND är släckt

övergår ansvaret till markägaren.
Häradskog hyrde in personal
från ett skogsskötselföretag som
hjälpte till de följande dygnen.
– Man går med en vanlig
trädgårdsvattenkanna och spade.
Det luktar varm rök där glöd
ligger och pyr. Man häller på
vatten och gräver så det blir en
sörja, säger Carina Forsberg.
Hon tycker att samarbetet
mellan alla parter fungerade bra.
Räddningstjänsten ställde ut
portabla bassänger med vatten
till vakterna och lät en tank med
slangar vara kvar för den händelse att brandmännen skulle behöva komma tillbaka.
Erik Flink är projektledare för

nationella förstärkningsresurser
vid MSB. Han poängterar att
tidigt agerande är en nyckel i
bekämpning av skogsbränder.
För att det ska fungera krävs god
samverkan mellan olika aktörer.
Sedan 2018 har
myndigheten
genomfört
många utbildningar, dialogmöten och
övningar med Erik Flink
räddningstjänsten, länsstyrelserna och Försvarsmakten.
– Det hjälper att hålla kunskapen färsk. Det vi ser är att vi kan
komma åt skogsbränderna ganska snabbt nu, säger Erik Flink.
En annan lärdom från 2018 är
att luftburet stöd behövs. Då
fanns inget alls. Sedan dess har
MSB byggt upp sina kontrakterade resurser till att omfatta tio
helikoptrar och fyra vattenskopande flygplan 2021. Skogsbruket har en större medvetenhet i dag.
– Säkerhetstänket är bättre.
Många använder vår app Brandrisk Ute och har släckmedel med
sig även där det inte är ett krav. n

l Från och med i år får SLU
cirka 28 miljoner kronor årligen
för att via nya SLU Skogsskadecentrum kunna förebygga och
övervaka skogsskador orsakade
av stormar, bränder, torka,
växtskadegörare, klövvilt med
mera. De allvarligaste skadorna i
nuläget orsakas av granbarkborre,
vilt och rotröta. Det nya skogsskadecentret påbörjade sin
etablering under våren och
sommaren.

Naturhänsyn viktigt
för minskat slitage

Branden på Oppunda häradsallmänning upptäcktes av länsstyrelsens skogsbrandflyg. 
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Ny lag ökar markägares kostnader för vägunderhåll
Nära 23 000 mil skogsbilvägar underhålls med
material från så kallade
husbehovstäkter. Nu kan
dessa vara hotade.
Text Johanna Lundeberg

Skog
6 Tillväxt

Mikael Bergqvist,
som forskar om

skogsbilvägar på Skogforsk, tror
att den nya lag som trädde i kraft
1 oktober kan få flera konsekvenser:
– Den kan få till följd att man
stänger vissa täkter som finns i
dag, vilket ökar transportavståndet, och därmed transport-

kostnaderna. Även vägslitaget
kommer då att öka, och det
påverkar vägarnas standard,
säger han.
BAKGRUNDEN TILL den nya
lagen är att EU-kommissionen
har framfört kritik om hur

Sverige genomför det direktiv
som reglerar miljöfarliga
verksamheter, MKB-direktivet.
Miljödepartementet har
därför tagit fram en ny lag som
bland annat reglerar att alla former av täkter, även de mindre,

ska vara anmälningspliktiga
redan från första skopan.
ATT TA GRUS från en husbehovstäkt, till exempel för mindre underhåll av en väg, har hittills
enbart krävt samråd. Den nya
lagen innebär att även täkter

med ett årligt uttag mellan 0
och 10 000 ton blir anmälningspliktiga.
– Det innebär att om du bara
ska öppna ett litet sidotag så
måste du skicka in ett underlag
till kommunen. Enligt de exempel vi har sett kan det kosta

10 000 kronor bara för själva
underlaget. Det blir en dyr moränskopa, säger Mikael Bergqvist, som är bekymrad över att
mindre markägare som bara vill
laga sina vägar nu riskerar att
begå ett lagbrott om de inte
känner till reglerna. n

l Ett hållbart nyttjande av
naturen är beroende av bra
kommunikation. Det skriver
Johanna Mårtensson i en
fallstudie vid Mittuniversitetet.
Hon har studerat Vålådalens
Naturreservat, ett område som
varit populärt länge, men som
under senare år haft en kraftig
ökning av antalet besökare, vilket
påverkat naturen negativt.
Johanna Mårtensson skriver
att intresset för att vistas i naturen
ökar på många ställen runt om i
världen och ofta resulterar i en
negativ påverkan.
Hennes studie syftar till att
undersöka vilken information
som är viktig att kommunicera för
att minska denna negativa naturpåverkan. Hon undersöker också
hur förvaltare och turismaktörer
i området bör kommunicera.
En slutsats är att det är av största
vikt att den information som
handlar om restriktioner och
hänsynstagande till känslig natur
måste finnas tillgänglig överallt
där det skrivs om naturområden,
naturleder och reservat. Är det till
exempel badförbud i en viss sjö
så måste det framgå på alla
platser där denna sjö är omnämnd.
Johanna Mårtensson poängterar
att det är väsentligt att de som
besöker naturen får
den information
och kunskap
som krävs för
att kunna
anpassa sitt
beteende
så de inte
bidrar till
negativ
påverkan.
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Nya forskningsfynd och
förändringar i klimatet
gör det svårare för skogsägare att veta vilka marker
som passar för plantering av tall eller gran.

Conny Skoglyckas anläggning producerar 10 000 kilowattimmar om året.

Så sparar markägare
el med hjälp av Södra

Text Tina Andersson

– Forskning har på
senare år visat att
tallen är det bästa trädslaget
på många
marker där vi
tidigare trodde granen var
bäst. Dessutom håller
klimatförJonas
ändringarna Bergquist
med torkperioder följda av
granbarkborrehärjningar på
att förskjuta lämpligt trädslag
till fördel för tall på många
mellanmarker, säger Jonas
Bergquist vid Skogsstyrelsen.

Att spara egenproducerad
solcells-el från sommar till
vinter har blivit populärt
bland skogsägare.

Skog

EN NACKDEL med tallen är att
den är känsligare för viltskador och bristande skötsel, till
exempel eftersatta röjningar.
Det leder ofta till att den växer
sämre än vad den annars
borde kunna göra.
Det är svårt att ge riktigt
goda råd till skogsägare som
redan har gran på tallmarker.
På det området saknas forskning. Teoretiskt borde det
vara bra att hålla granbestånd
på torra marker glesa genom
hårda röjningar och gallringar. Det minskar
konkurrensen
om vatten och
ökar vitaliteten, men ger
troligen minskad tillväxt. n
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Svårare
veta var
gran trivs

Text Tina Andersson
Produktionsvärdet för
mjölk fortsätter att växa,
om än i långsam takt.

tillagningsfärdigt. Nu finns till
och med strimlad salladskyckling.
– Primärproduktionen är till
stor del integrerad i hela kedjan.
Man vet från början vart kycklingen är såld och vad det ska bli
av den, säger Sophie Lind.

2017 satte SödramedEnergi
lemmarna Conny och
Katarina Skoglycka upp solceller
på taket till en lada på skogsfastigheten där de bor norr om Oskarshamn i Småland. De beslutade sig
snabbt för att skriva avtal med
Södra El om tjänsten Dela Vattnet.
Med den får medlemmar tillbaka
överskottsenergin från sommaren
under vinterhalvåret, i stället för
att först sälja och sedan köpa el.
– Det känns som att man har
goda villkor och det är ren, fossilfri
energi. Det känns bra i hjärtat,
säger Conny Skoglycka.

SPANNMÅL LIGGER stadigt högt i

ANLÄGGNINGEN är på 9,9 kilowatt

Mjölken har fortfarande
störst ekonomiskt värde
Mjölken fortsätter att vara
viktig ekonomiskt inom
svensk livsmedelsproduktion. Trädgårdssidan ökar
i betydelse och potentialen
är stor om fler konsumenter börjar välja svenskt.
Text Tina Andersson

LRF mäter regelbundet produktionsvärdeutvecklingen för olika
inriktningar i lantbruket. Den
räknas ut genom att man tittar på
volym och pris över tid.
– Mjölk är den allra största
produktionsgrenen mätt i produktionsvärde. Räknar man så har
mjölk den största ekonomiska
betydelsen i svenskt lantbruk, säger
Sophie Lind, som är enhetschef
för strategi och analys på LRF.
Jordbruk

PÅ ANDRA PLATS kommer
spannmål och på tredje plats

ligger trädgård,
inklusive potatis.
Sophie Lind
berättar att
mjölk fortfarande växer i pro- Sophie Lind
duktionsvärde,
trots att många mjölkproducenter har slutat. Mjölken växer
dock minst i LRF:s analys. För
kyckling är läget det motsatta.
Fjäderfä ligger långt ner i listan
över totalt produktionsvärde,
men är en av de grenar som vuxit
mest under det senaste decenniet.
– Kyckling är inte en jättestor
spelare totalt sett, men jag tycker
att den är intressant. Historiskt
har branschen varit skicklig på
marknadsanpassning, säger hon.
Förr fanns bara hel kyckling att
köpa i livsmedelsbutik. Branschen gick i täten med att utveckla

produktionsvärde. Sverige exporterar mycket spannmål, så
marknaden är större än bara den
inhemska. Prisutvecklingen har
också varit god för spannmål.
Listans trea, trädgård, skulle
kunna bli ännu viktigare för
lantbruksekonomin framöver.
– Den trend jag ser är att
trädgård fått större betydelse.
Konsumtionen av vegetabilier
ökar och det finns en jättestor
potential i att öka produktionsvärdet i Sverige om man kan få
konsumenter att välja att köpa
svenskt, säger Sophie Lind. n

och produktionen ligger på runt
10 000 kilowattimmar per år, beroende på hur mycket solen lyser. Det
räcker till ungefär hälften av den el
som hushållet med fyra personer
förbrukar.
– Kring januari produceras
minst och på sommaren blir det en
topp. Vår förbrukning är precis
tvärtom. Därför passar det perfekt

att ha ett avtal där man sparar överskottet, säger han.
Det finns mer plats på taket och
paret har köpt en elbil. Förmodligen blir det utbyggnad av anläggningen framöver.
– Då kan vi ladda bilen hemma
och spara in dieselutgifter.
NÄSTAN ALLA Södra Els kunder
som har investerat i solceller använder tjänsten Dela Vattnet. Det rör
sig om cirka 600 anläggningar.
– Det tilltalar skogsägare att vara
självförsörjande,
säger Södra Els vd
Larz Teke.
Södra är storproducent av
förnybar energi
genom sina mas- Larz Teke
sabruk och säljer
överskottselen till sina medlemmar
genom Södra El. Tjänsten Dela
Vattnet erbjuder Södra El i samarbete med Jämtkraft.
– Sol-el passar bra för oss skogsbönder. Man har stora takytor, är
van vid större investeringar och har
en vilja att investera i sin fastighet.
För en skogsbonde är en återbetalningstid på tio år oerhört
snabbt, säger Larz
Teke. n

Sol och vatten samverkar
På sommaren används överskotts
elen från dem som använder tjänsten
Dela Vattnet i det nordiska elnätet. På
så sätt minskar behovet av att tappa

vatten ur vattenkraftverkens
dammar. På vintern får solelsproducenterna tillbaka el som genererats med vattenkraft. KÄLLA: SÖDRA EL

… Christian Kopfer, råvaruanalytiker på
Handelsbanken, som ser ett uppsving för
skogsbolagsaktier när intresset för miljövänliga bolag ökar.
Text Tina Andersson
Hur väl står sig skogen på börsen?

– Värderingen av skogsmark står sig bra.
Priserna på skogsmark pekar uppåt i södra
och mellersta Sverige, och det finns indikationer på stigande priser i norr.
– Produkterna som görs av skogsråvara
har stigit i pris i år, men den utvecklingen tror
jag vänder under 2022. Här pratar vi om
sådant som sågade trävaror, pappersmassa
och förpackningsmaterial.

Christian Kopfer

Hur populärt är det med skogsbolagsaktier?

– Det finns ett stort intresse. Många investerare vill satsa i verksamheter som stöder
klimatomställningen. Handelsbanken har
bevakning på skogsindustribolaget Holmen,
som bland annat har mycket egen skog och
stora, gröna energitillgångar i vattenkraft och
vindkraft.
Vilka finns det att välja mellan?

– Förutom Holmen går det att köpa aktier i
exempelvis SCA, BillerudKorsnäs och Stora
Enso. HolEU vill bestämma men har en
mer över skogsbruket
lite lägre
än i dag. De nordiska
exponering
länderna vill ha kvar
än övriga
sin frihet under ansvar. bolag mot
råvarumarknaden, som är cyklisk till sin natur och går upp
och ner i toppar och dalar.
Vad innebär cyklisk för aktieägaren?

– Cykliska aktier går ofta bättre i högkonjunktur och sämre i lågkonjunktur. Stockholmsbörsen är verkstadstung, och verkstadsaktier är också cykliska. Holmen är lite mer
stabil än snittet, och passar alltså den som är
försiktig som investerare.
Vad finns det för hot mot värdet?

– EU-kommissionen har presenterat en ny
skogsstrategi. Riktningen i den är att EU vill
bestämma mer över skogsbruket än i dag. De
nordiska länderna vill ha kvar sin frihet under
ansvar. Skulle det bli väldigt stark reglering av
skogsbruket framöver får det troligtvis en
negativ inverkan på skogsbolagsaktier. n
Tillväxt 9

MARKNAD
KOMMENTAR

Året runt på börsen
HÖSTENS INLEDANDE BÖRSORO har lett till nya utflöden ur

Gunnar Wetterberg
tror inte på ett
avverkningsstopp
De flesta har åsikter om hur
den svenska skogen ska
skötas. Men få visar någon
vilja att lyssna på motståndarnas argument. Oerhört
frustrerande, menar
Gunnar Wetterberg.
Text Peter Fredriksson

När Gunnar Wetterberg första gången
hörde talas om idén om avverkningsstopp i Sverige fram till år
2050 trodde han inte att han
hade hört rätt.
– När jag hörde de idéerna
presenteras första gången hade
jag svårt att ta dem på allvar. Visst
skulle det funka på kort sikt, men
vad händer när träden blir äldre
och inte kan ta upp så mycket
koldioxid? Det finns andra och
bättre sätt att bidra till sänkta
koldioxidutsläpp än att förbjuda
huggning, säger Gunnar Wetterberg och ger en rad exempel.
– Först och främst handlar
det om att avverka mindre volymer än den årliga tillväxten, och
sedan använda dessa på ett klokt
sätt. Ta bara en sådan sak som
limträ, som är så starkt att det
kan ersätta stål och betong i
byggnadskonstruktioner. Här
skulle svenska staten kunna göra
en pionjärinsats genom att
främja trähusbyggandet. Ett limSkog
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Gunnar Wetterberg
Aktuell som: Historiker och författare.
Nyutgivna böcker:
Träd. En vandring i
den svenska skogen
(2018) och Ingenjörerna (2020).
Ålder: 68 år.
Bakgrund: 1999–2013 samhällspolitisk chef på Saco. Sedan 2010
fristående kolumnist på Expressens ledarsida. Styrelseledamot i
Sveriges Radio, Lunds universitet.
Tidigare: Anställd vid Utrikesdepartementet, Riksrevisionsverket,
Finansdepartementet m m.
Skogsägare: Ja. 10 hektar i Skåne.

KÄLLA: WIKIPEDIA, GUNNAR WETTERBERG.

trähus förlänger kolsänkan
under byggnadens livstid, som
ofta är mer än 100 år. Det ger
avsevärt bättre effekt än att låta
skogarna stå orörda till 2050,
vilket ju bara skjuter problemet
på framtiden.
– DEN SVENSKA skogsindustrin har

sedan 1800-talet dessutom blivit
allt bättre på att ta vara på allt som
avverkas. I början var det kanske
hälften av en grov tall som kom till
användning som timmer, resten
användes i bästa fall till uppvärmning men ofta lades det på hög och
fick multna bort. I dag kan vi använda restprodukterna till att
tillverka såväl kläder som fasta,

aktiefonder. Men att börsen faller är högst normalt. Sedan 1980
har Stockholmsbörsen vid tre tillfällen rasat 50 procent eller
mer: Vid devalveringen 1992, IT-kraschen 2000-2002 och den
globala finanskrisen 2007-2008. Nedgångarna var djupa och
långvariga. Därutöver har börsen fallit 20-40 procent en handfull gånger. Dessa dippar var betydligt mer kortvariga och i de
flesta fall vände börsen snabbt upp igen. Men trots alla nedgångar har en krona satsad 1980 på Stockholmsbörsen vuxit till
420 kronor idag.
Hade inte börsen svängt upp och ner så skulle risken varit
lägre. Då hade aktiemarknaden värderats högre och även gett en
betydligt lägre avkastning.
Hade inte
Man kan se börsnedgångarna
börsen svängt
som det pris man måste betala
för att få ta del av aktiemarkupp och ner så skulle
nadens fina avkastning. Är
risken varit lägre.
man inte beredd att betala
priset får man köpa en tillgång med mindre svängningar, som
därför ger lägre avkastning.
Faktum är att i genomsnitt är det endast en börsdag per år
som skapar all avkastning. Står man utanför börsen när det är
oroligt är risken betydande att man missar just den dagen – eftersom de stora uppgångarna alltid kommer efter stora nedgångar. För den som kan hålla känslorna i schack ger alltså statistiken tydligt stöd för att vara investerad alla dagar – året runt.

flytande och gasformiga biobränslen, säger Gunnar Wetterberg.
Han menar att det finns en
riktigt stor utmaning som alla
måste hjälpas åt att lösa. Och det
är att främja artrikedomen genom att skapa sammanhängande
områden som skogens alla invånare fritt kan röra sig mellan.
REDAN SOM UNG började Gunnar
Wetterberg följa debatten kring
skogen med stort intresse, och
han konstaterar att på senare tid
har den blivit allt hetsigare.
– Nu har vi ett läge där vissa
grupper renodlat sina argument
som de med eftertryck går ut
med i den offentliga debatten,
precis som om det bara är deras
åsikter som ska få höras och
synas. Samtidigt är ju skogsbruket en näring där det alltid funnits plats för en oerhörd mångfald, säger Gunnar Wetterberg,
och tillägger att han i och för sig
kan förstå att många fortfarande
upplever skogsbruk som kontroversiellt.
– När skogsbruket mekaniserades efter andra världskriget var
maskinerna stora och klumpiga,
så då fungerade det inte att plockhugga, som man gjort tidigare.
I  stället blev trakthyggesmodellen det enda alternativet, och

Gunnar Wetterberg menar att det blir svårt att

fortfarande förknippas ett rationellt skogsbruk med stora och
fula kalhyggen. Men i dag vågar
jag påstå att i alla fall vi som brukar mindre arealer, jag har själv
tio hektar, använder oss av be
tydligt skonsammare metoder.
Och det beror på att det har blivit
oerhört dyrt med allt efterarbete
som krävs på ett hygge.
Han konstaterar att det inte
bara är hänsyn till artrikedomen

få skogsråvaran att räcka till allt. 

och rekreationsvärdena som är på
tapeten. I takt med kraven
på att koldioxidutsläppen ska
minskas har skogen hamnat i
fokus bland nya intressegrupper.
AMBITIÖSA utvecklingsidéer för
olika skogssortiment lanseras i
en rasande takt och det byggs
provanläggningar för produkter
som ska tas fram med skogsråvaror. För att inte tala om

PRESSBILD

LKAB, som med hjälp av bioolja
som substitut till fossila bränslen vill halvera sina utsläpp av
växthusgaser.
Samtidigt ökar efterfrågan på
timmer, papper och kartonger
och många bedömare anser att
det här är en ekvation som inte
kommer att gå ihop.
Speciellt inte om idéerna om
att den svenska skogen bara ska
bli en kolsänka blir verklighet. n

ATT FÖRSÖKA TA del av börsens avkastning utan att betala priset, genom att sälja när det går ner och sedan köpa igen, är lite
som att ta med sig varor hem från affären utan att betala. Det
kanske fungerar en gång, eller två, men kan straffa sig i längden.
En bättre investeringsstrategi är att handla på rea, när börsen är
billig. Det känns alltid läskigt, eftersom det alltid finns en anledning till att börsen är lågt värderad. Vågar man inte fynda är det
bättre att prenumerera, det vill säga månadsspara – då får man
automatiskt fler aktier när börsen är billig – och sedan hålla fast
i sitt sparande i vått och torrt. Det är en beprövad strategi som
lönar sig i längden.

Fotnot: Texten baseras på läget på de finansiella marknaderna i slutet av
oktober 2021.

MATS NYMAN
Placeringsstrateg
Handelsbanken
mats.nyman@handelsbanken.se
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Utblick

KOMMENTAR

Fakta Indien

Yta: 328 miljoner
hektar.
Antal
invånare:
1,4 miljarder (mer
än hälften är bönder/lantarbetare).
Jordbruksareal: 179 miljoner hektar.
Produktion: Världens största producent av mjölk, baljväxter och
jute. Tredje största exportören av
nötkött (omfattar även buffel).
Övriga stora grödor är ris, vete,
majs och hirs, grönsaker, frukt, te,
bomull, oljeväxter och jordnötter.
Skogsareal: 71 miljoner hektar.
KÄLLA: NE, FAOSTAT

Fakta Sverige

Yta: 40,7 miljoner hektar
Antal invånare: 10,2
miljoner. Cirka 59 000 lantbruksföretag + 71 000 sysselsatta i primärproduktionen (varav
16 000 heltidsbönder).
Jordbruksareal: 2,6 miljoner hektar.
Produktion: Mjölk, vall, höstvete.
Sverige importerar mer jordbruksprodukter än vad landet exporterar.
Oljor, fetter, mjölk, kött och djurfoder är några svenska exportvaror.
Skogsareal: 23,6 miljoner
hektar.
KÄLLA: JORDBRUKSVERKET,


Kvinnliga bönder från Maharashtra i ett protesttåg i Delhi i januari 2021. Miljontals bönder har deltagit i protesterna mot avregleringar runt om i Indien.

SCB, SKOGSSVERIGE, WIKIPEDIA

Text Ann-Helen Meyer von Bremen

Under september förra
året genomförde den
indiska regeringen en lagförändring som innebär en avreglering
av jordbruksmarknaden. Förslaget innebär i korthet fri prissättning och försäljning av skörden
utan någon inblandning av staten. I dag finns ett statligt minimipris för 23 olika grödor och
staten förbinder sig även att köpa
grödorna om inte bonden får en
annan köpare. Det är bara en
12 Tillväxt

liten del av Indiens lantbrukare
som säljer sin skörd till staten,
men det statliga minimipriset
fungerar som ett slags prisgolv.
Regeringen menar att en friare
marknad kommer att lösa många
av problemen inom det indiska
jordbruket, inte minst den dåliga
lönsamheten och skuldsättningen, och även öka investeringarna
och produktiviteten.
Om lagförslagen implementeras i den rätta andan så kom-

mer de att ta indiskt lantbruk till
nya höjder och leda utvecklingen
av landsbygdsekonomin, skrev
det statliga institutet Niti Aayog.
Kritikerna menar i stället att
detta är en dödsdom för småbönderna, som inte kommer att
kunna förhandla om priserna
gentemot de stora företagen.
DE NYA LAGARNA har mötts av
våldsamma protester. Uppemot
en halv miljon bönder har barrikaderat sig på motorvägarna
utanför Delhi, där polisen har
kravallskydd som påminner om
en krigszon. Allra starkast har
protesterna varit i delstater som
Punjab och Haryana, som är
stora producenter av vete och ris,

men demonstrationerna sprider
sig nu till den folkrika delstaten
Uttar Pradesh, med sina 240
miljoner invånare.
Nu handlar det inte längre
enbart om lagarna, utan om ett
uppdämt missnöje bland landsbygdens befolkning.
Mer än hälften av indierna
försörjer sig på lantbruk, något
som blir allt svårare med låga
priser, sjunkande lönsamhet och
ökande skulder. Varje år rapporteras om desperata, utblottade
bönder som tar livet av sig genom att dricka bekämpningsmedel.
– Det har länge sjudit av ilska
bland bönderna över orättvisorna. Nu kanaliseras denna ilska

INDIEN ÄR ETT folkrikt, mångsidigt och ojämlikt land med stora
utmaningar. Landet har en stor landsbygdsbefolkning som är
beroende av inkomster från jordbruket och även om jordbruket
endast bidrar med cirka en femtedel av bruttonationalprodukten (BNP), så är en mycket större andel av landets arbetskraft
sysselsatt inom jordbrukssektorn. Detta visar på landsbygdsekonomins betydelse för det allmänna välbefinnandet och den
övergripande ekonomin. Den stora jordbrukssektorn gör
Indien sårbart för klimatförändringar och trots framsteg på
hållbarhetsområdet rankas landet som nummer 117 av 166 i
FN:s index över de globala målen för hållbar utveckling.
Landets stora inhemska marknad har historiskt gett en stark
efterfrågestyrd tillväxt och ett av de
Pandemin
högsta tillväxttalen i världen det
senaste decenniet (7 procent per
har kraftigt
år). Detta speglar Indiens stora och försämrat Indiens
differentierade ekonomi, men
skuldbörda.
också dess starka tillväxtpotential
och globala konkurrenskraft. BNP per capita är dock fortfarande mycket låg och indiska hushåll har i allmänhet en mycket
begränsad kapacitet att klara påfrestningar.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Ilska och protester mot lagförslag
Sedan snart ett år tillbaka demonstrerar Indiens
bönder mot en avreglering av marknaden. Nu handlar det inte längre enbart om de nya lagförslagen,
snarare om ett sedan länge pyrande missnöje som
fattat eld och alltmer desperata lantbrukare.

Landsbygdsekonomin
är avgörande för Indien

genom protesterna mot de
nya lagarna”,
säger författaren
och forskaren
Devinder SharDevinder
ma till BBC.
Han menar Sharma
att det finns brister i dagens
statliga system, men att lösningen inte är att ersätta en dålig
modell med en annan lika dålig.
Att låta bönderna utsättas för
den fria marknaden vore detsamma som att ”slänga dem till
vargarna”, menar han.
DE FLESTA BÖNDER, 68 procent,
brukar mindre än en hektar mark
och staten hoppas med stor

sannolikhet kunna åstadkomma
en strukturrationalisering genom sitt lagförslag. Problemet är
dock att det inte finns särskilt
gott om jobb i städerna heller.
Protesterna har också satt
ljuset på lantbrukets stora miljöproblem som vattenbrist, erosion
och ökenutbredning, bekämpningsmedelsrester i grundvatten,
minskad bördighet med mera.
Det är problem av en sådan omfattning att det hotar Indiens
livsmedelsförsörjning i grunden.
Lagarna har än så länge skjutits upp av regeringen, men håller
protesterna i sig kommer den att
behöva åstadkomma en betydligt
mer radikal förändring av dagens
jordbrukspolitik. n

SOM ETT RESULTAT av nedstängningar under pandemin så

minskade real BNP med över 7 procent under 2020. Prognoser
för återhämtningstakten ligger på 9 procent för 2021 och
8 procent för 2022. På medellång sikt förväntas dock tillväxten
vara lägre än de nivåer som rådde före pandemin, beroende på
låg investeringstakt i den privata sektorn, dålig tillväxt av nya
arbetstillfällen och ett svagt finansiellt system.
Pandemin har kraftigt försämrat Indiens skuldbörda och i
dagsläget används 25 procent av statens intäkter till att betala
räntor på statens lån. Hög skuldsättning är också ett resultat av
veka statliga intäkter och årliga budgetunderskott. Den höga
skuldbördan begränsar regeringens kapacitet att öka utgifter för
nödvändiga infrastrukturinvesteringar och att stå emot ekonomiska chocker. Då landet fortfarande har en låg vaccinationsgrad så befarar man en ny våg av coronaviruset, vilken skulle
försämra framtidsutsikterna ytterligare.

FREDRIK KARLSSON
Credit Analyst
Handelsbanken
fredrik.karlsson4@handelsbanken.se
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Abisko–Nikkaluokta är en
av Sveriges vackraste leder.

Krönika
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E

n framgångsfaktor för många entreprenörer har under lång
tid varit att ha ett affärsskapande nätverk. Att bygga upp ett
affärsnätverk har tidigare krävt mycket tid, resor och engagemang. Dessa nätverk har inte varit öppna för alla. En viktig
del i dessa nätverk har dock varit att skapa kontakter utanför
sin egen kunskaps- och branschbubbla.
I Sverige var under lång tid mjölkbryggan och lanthandeln
de viktigaste lokala mötesplatserna. Där kunde man inhämta och lämna den
senaste informationen. Här skapade man och byggde även upp ett förtroende.
Företag som slarvade eller fuskade svartlistades och duktiga, seriösa hölls fram
som goda exempel. Man lärde av någon annans misstag och inspirerades av
andras framgång.
När man i dag pratar om nätverk så tänker de flesta på nätverk mellan datorer med snabb surf. I dag har mötesplatser och affärsskapande nätverk unisont
flyttat över till internet. Linkedin, som
Instagram och är världens största virtuella affärsnätmedför att det finns möjligheter
Facebook har verk,
för alla att skapa affärskontakter, markersatt mjölkbryggan
nadsföra sina företag eller kanske hitta
drömjobbet. Potentialen är obegränoch lanthandeln.
sad. Lika svårt är det dock att nå fram
till åhörare utanför den egna kretsen i detta enorma, hela tiden ökande flöde.
Instagram och Facebook har ersatt mjölkbryggan och lanthandeln som
viktiga nationella mötesplatser. Här finns också en stor smygtittande och
ibland kommenterande publik. Förtroende skapas i dag av publika recensioner
och omdömen.

Tolpagorni
i Kebnekaisemassivet
mäter 1 672
m ö h.

100

mil lång är Sörmlandsleden. Den består av
ett ringformat system
av leder i Södermanland. De går genom ett varierat natur- och
kulturlandskap med många sjöar. Leden har
svårighetsgraden medel till svår.

30
nationalparker finns
det i Sverige. Ungefär hälften av dem
ligger söder om
Dalälven. Den
andra hälften ligger
i norra Sverige med
tyngdpunkt i
Norrbottens län.
De är mycket
omtyckta av
vandrare.



Vandring

Det finns gott om vandringsleder i Sverige. Flera av de populäraste finns i norra delen av landet. Men det finns även fina leder
söderut. Sveriges natur lockar vandrare från hela världen.
KÄLLA: SVENSKA TURISTFÖRENINGEN, NATURVÅRDSVERKET, RIDESTORE MAGAZINE, NATURKARTAN.SE, AFTONBLADET

STEFAN MATTSSON

Utbildning: Ekonomi. Befattning: Produktansvarig
på Handelsbanken Skog och lantbruk.
Ålder: 56 år. Intressen: Jakt och friluftsliv.
Dold talang: Kan mycket om gamla traktorer.
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fjällstugor har STF (Sveriges Turistförening),
från Treriksröset i norr till Dalafjällen i söder.
Alla stugor ligger i väglöst land och sköts av
stugvärdar. Varvekstugan mellan Kvikkjokk
och Sulitelma i Lappland byggdes 1888 och
var STF:s första fjällstuga.

83

5 000
naturreservat utgör
den största andelen
skyddad natur i
Sverige. 75 procent
av arealen finns i
fjällvärlden. En helt ny
vandringsled binder
samman Marsfjällets
och Dainans naturreservat i Västerbotten.

Dainans
naturreservat.

kilometer lång är
Mörbylångaleden på
Öland. Den går bland
annat genom norra
Europas största ädellövskog samt
genom ett
betat
kulturlandskap.

Avenbok växer
i Mittlandsskogen.

19 000
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vandringleder av olika
svårighetsgrad finns att
välja mellan i Sverige. En av
de mest populära lederna
är Höga Kusten-leden i
Ångermanland. Den består
av 13 olika etapper. Slåttdalsskrevan i Skulebergets
nationalpark ingår i etapp 9.

mil lång är Kungsleden, som bland annat
passerar Sveriges högsta berg, Kebnekaise.
Leden går genom de lappländska fjällen och
är uppdelad i fem delsträckor. Det går att välja
en måttligt svår eller en utmanande del
beroende på hur van man är att vandra.

Har vi tid och råd
att skapa fler nätverk?

ANTALET GRUPPER OCH nätverk med olika intressen är oändliga. I dessa grupper tillåts bara diskussioner som tillhör ämnet. Administratörer rensar bort
allt som inte hör till ämnet och hänvisar till en egen grupp för just den frågan.
Nya grupper skapas varje timme. En vuxen person har i dag en genomsnittlig
skärmtid på cirka fyra timmar per dag. Denna måste öka ytterligare om man
vill bredda sina kunskaper och hantera sina nätverk. Risken är annars att
okunnigheten ökar och respekten för andras önskemål inte övas, vilket historiskt har varit konsekvensen när man bara umgås med likasinnade. Frågan är
dock vad som händer om skärmtiden ska
ökas ytterligare? Har vi tid och råd till det?
Eller är det för mycket annat vi går miste
om då? n

400

personer besöker
fjällstationen på
Kebnekaise varje
sommar. Att
bestiga berget är
krävande och svårt.
Den som gör
toppförsök på
Sveriges högsta
berg bör vara väl
förberedd.

PROFILEN

PROFILEN

Hockeylegendaren
hyllar Sveriges bönder
Jonas Bergqvist talar gärna och varmt om svenskt kött och
Leksands stora ishallar – byggda helt i trä. Sveriges bönder är
hans hjältar och det är ingen slump att han har flera år med
chefsjobb inom lantbruksbranschen bakom sig.
Text Martin Röshammar Foto Anders Andersson

T

ack vare att Jonas
Bergqvist beslutade sig för att satsa
lokalt så var det
mycket som gick
bättre än förväntat.
– Vi fick kärlek
från bygden och hjälp som gjorde att
vi kunde bygga något där tjejer och
killar kunde hålla på med det de älskar – konståkning, curling eller ishockey, säger den före detta ishockey
spelaren, klubbdirektören och LRF
Konsult-vd:n Jonas Bergqvist när
han berättar om hur Weda Skog Arena, ishallen i Leksand, byggd helt i
trä, kom till.
Han understryker att Weda Skog
Arena än i dag kan ses som en symbol
för vad skogen kan bidra med och för
vad som faktiskt kan hända när man
jobbar bra tillsammans.
FÖRUTOM VD-JOBBET PÅ LRF Kon-

sult (2006–2010), numera Ludvig &
Co, och uppdraget som klubbdirektör
(1999–2006) för Leksands IF har
Jonas Bergqvist en lång karriär, en
av de längsta, som professionell ishockeyspelare bakom sig. Han har
hela 272 matcher för Tre Kronor på
16 Tillväxt

Jonas Bergqvist
Född: 26 september 1962.
Uppvuxen: I Ängelholm, bor numera i lägenhet i Halmstad.
Gift: Med Eva.
Ishockeykarriären: 17 säsonger i Leksand, 272 landskamper för
Tre Kronor. OS-guld 1994, VM-guld 1987, 1991 och 1998. Fick Guldpucken 1996.
Den civila karriären: Fast jobb på Leksands Sparbank, därefter
marknadschef för Leksands IF (samtidigt som han fortfarande spelade), klubbdirektör för Leksands IF, vd för LRF Konsult, koncernchef på AJ Produkter, diverse chefsposter på Swedbank. Är nu
konsult, driver Tvåsjutvå AB.

sitt cv. Bara Jörgen Jönsson har
spelat fler landskamper.
Nu är Jonas Bergqvist
konsult sedan ett år tillbaka.
Konsultföretaget som han
driver heter Tvåsjutvå AB.
Namnet syftar tillbaka på alla
de landskamper han varit
med i. Han tyckte att det var
ett passande namn när han
nu inte fick döpa företaget till
Arton AB (han hade nummer 18 på ryggen karriären igenom).
HAN BERÄTTAR ATT han under uppväxten, som yngst av fyra syskon,
lärde sig att pejla av stämningen i
familjen.
– Pappa var egenföretagare, hade
ett tvätteri. Jag var sex år när jag hade

Nummer 18 var
Jonas Bergqvists
tröjnummer genom
hela karriären. I
Leksands IF spelade
han 17 säsonger.
FOTO: BILDBYRÅN

mitt första avlönade jobb, satte dit
pappskivor på galgar och fick ett öre
styck. Då gjorde jag 903 stycken på en
dag och fick nio kronor och tre öre
och ett fast handslag. Pappa gav mig
cred för att jag gjorde mitt jobb och
jag fick det vi kommit överens om.
Det har jag tagit med mig i livet, att
vad jag än har gjort så har jag aldrig
skött det med armbågarna, jag
har gått in med hundra procent i
det jag gör.
HAN ÄR FÖDD och uppvuxen i
Ängelholm och bor sedan tio år
tillbaka i Halmstad. Men om han
måste svara på var han känner
sig mest hemma, då säger han
Leksand. Han kom dit som en
självständig sextonåring, van vid
att sköta sig själv, för att gå på
ishockeygymnasiet och för att i
nästa steg ta sig in i Leksands
A-lag. Att komma till Leksand var
hans dröm och så blev det.
Jonas Bergqvist blev så mycket
leksing att lagets matcher fortfarande
påverkar hans dagar och hans humör
men oavsett hur illa det går låter han
det inte spilla över på dagen efter. Han
blev ju också så mycket dalmas att
>

Folk frågade
mig: Är du
inte rädd? Men nej,
jag är allt annat än
rädd i skogen, där
känner jag mig trygg.

Jonas Bergqvist satsar alltid
helhjärtat och går in med
hundra procent i allt han gör.

Tillväxt 17
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PROFILEN

Någon risktagare är han inte. Men
en förmåga att bita ihop och köra
på finns där. Han är en bättre ledare
i dag än i början av karriären.

BILDBYRÅN
s Bergqvist längst till vänster. FOTO:
OS-guldmedaljörerna 1994. Jona

> hans dialekt är en blandning av skåns
ka och dalmål. Kanske, kanske, finns
där också en släng av halländska?
– Jag är en hybrid på något sätt. Jag
har alltid uppskattat stränderna och
det här öppna. Men när man bor i
Dalarna så lär man ju sig att uppskatta
grönskan, skogen och färgerna, säger
Jonas Bergqvist.

SKOGEN JA, DET kom att bli en terapeutisk miljö för honom. Inte minst
som ledare i Leksands IF var det viktigt att på morgnarna gå in genom
dörrarna på kontoret och vara positiv,
oavsett hur illa det hade slutat kvällen
innan. Det lyckades han mer eller
mindre alltid med, mycket för att han
när han kom hem på kvällarna gick ut i
skogen.
– Då kunde jag sitta på en sten och
slå med pinnar och kasta kottar och
allting. Jag kom hem och mådde bra
igen. Folk frågade mig: Är du inte
rädd? Men nej, jag är allt annat än
rädd i skogen, där känner jag mig
trygg.
Hockeykarriären blev lång. Jonas
Bergqvist lade av först när han var
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nästan 37 år efter att ha vunnit tre
VM-guld och ett OS-guld och varit
utlandsproffs i tre länder. Han var den
sortens spelare som bara blev bättre
och bättre, han fick Guldpucken,
priset som delas ut till landets bästa
ishockeyspelare, när han var 34 år
gammal.
Någon risktagare är han inte, förklarar han. Men modiga steg i livet,
det har han tagit och han säger att han
har haft en förmåga att bita ihop och
köra, även när motgångarna dykt
upp.
– Alltså, jag är en mycket bättre
ledare i dag än när jag hade mitt första
ledaruppdrag. Jag kom in som klubbdirektör i Leksands IF, klubben där
jag spelat så länge, i ett läge där klubben var helt nere för räkning.
HAN FÖRSTOD i efterhand att det helt
enkelt inte var någon annan som ville
ha jobbet. Men Jonas Bergqvist tog
det och klubben kunde till slut betala
av sina skulder och till och med bygga
två hallar, en träningsarena och en
evenemangsarena. Den stora arenan
i trä, ”så mycket trä som det nånsin

Jonas Bergqvist på
Svenska Idrottsgalan 2014.
FOTO: FRANKIE
FOUGANTHIN

Jag har alltid
uppskattat
stränderna och det
här öppna. Men när
man bor i Dalarna så
lär man ju sig att
uppskatta grönskan,
skogen och färgerna.

>
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Krönika

PROFILEN
Jag
har rest så otroligt
mycket med ishockeyn,
jag önskar att jag hade varit bättre
på att intressera mig mer för varje
stad och varje ort.

Med den nya tekniken
kan matfusket stoppas

I
Jonas Bergqvist tycker inte att Sveriges bönder får den uppskattning de förtjänar.

> går”, som Jonas Bergqvist ut-

trycker det, heter Tegera Arena.
Ja, Leksand, både klubben
och bygden, har verkligen
påverkat honom. Han pratar
engagerat om det och om alla
kundbesök under tiden på
LRF Konsult, om hur alla de
där mötena gjort honom väl medveten om att det är en livsstil att vara
skogsbonde eller ”vanlig” bonde.
– Vi ska vara otroligt stolta över att
det finns den typen av människor i
Sverige. De får inte den uppskattning
de förtjänar. Och deras råvaror är
alldeles för billiga, säger Jonas Bergqvist och pratar länge och ivrigt om
vikten av att köpa svenskt kött.
Han återkommer till skogen, konstaterar att den fyller så många funktioner. Den ger livsnödvändiga råvaror, men den ger oss också minnen
som finns kvar hela livet. Han gläds åt
att pandemin fått många att vara ute i
20 Tillväxt

naturen, att den upptäckten kommer att
göra att folk över tid
mår bättre.

Tegera Arena i
Leksand är byggd i
”så mycket trä som
det nånsin går”,
berättar Jonas
Bergqvist.

DE SENASTE 15 åren har
Jonas Bergqvist blivit
mer av en betraktare.
Ansiktet liksom lyser när han berättar
om hur han har blivit bättre på att
lyssna och verkligen se saker när han
är ute på sina många och långa promenader och cykelturer. Plötsligt hör
han koltrasten, plötsligt noterar han
årstidernas växlingar.
– Jag har rest så otroligt mycket
med ishockeyn, jag önskar att jag hade
varit bättre på att intressera mig mer
för varje stad och varje ort. Jag var så
bortskämd, jag var i Moskva, var på
Bolsjojteatern, i Kreml och på Röda
torget. Hade man varit mer uppdaterad, mer påläst, hade man kanske
njutit mer av de stunderna. Då tänkte

man mer på att det var femton minusgrader än att det var en historisk plats.
Jonas Bergqvist tror, han säger det
med ett brett leende, att den unga
versionen av honom själv, den lite
otrygga yngling som en gång flyttade
till Leksand, hade varit stolt över den
han nu blivit, över att han har blivit en
trygg person som inte längre behöver
hävda sig.
NU ÄR HAN sitt eget varumärke och det

han säljer är trovärdighet och trygghet.
Han utstrålar lugn, optimism, inspiration och ärlighet. Men det handlar
inte bara om ett smart varumärkesbyggande utan också om en person
med stor nyfikenhet och ett stort samhällsintresse. Och om en person som
reflekterar över saker han är med om.
– Jag tänker att det där blev inte så
bra, det får jag göra bättre. Eller kanske: Om jag skruvar på det där, då blir
det jäkligt bra. n

alla branscher där det finns en mervärdesproduktion, vilket borde
vara i princip alla, finns det ett starkt incitament att slå vakt om just
dessa mervärden. Det gäller inte minst inom jord- och skogsbruk.
Som mervärdesproducent behöver man inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att ha misstankar om att det kan finnas andra som gör
sitt bästa för att åka snålskjuts på mervärden som de inte skapat själva.
Sverige är ett land med stark lagstiftning och en förhållandevis
framgångsrik kontroll från stat och certifieringsbolag. Vi anser oss vara
tämligen förskonade från korruption. Ändå beräknas det årliga värdet på
livsmedelsfusket omfatta cirka tio miljarder kronor. Mörkertalet är dessutom
stort. På global nivå är summorna som livsmedelsfusket beräknas omfatta
hisnande.
Ny teknik ger
Svenska lantbrukare drabbas hårt när
man
ska konkurrera prismässigt med
nu helt nya
dessa fuskprodukter, som utger sig för
möjligheter att återta att ha samma mervärden men till lägre
en förlorad del av
pris. Exemplen på försök att lura
konsumenten i butiken att tro att det är
makten över livssvenska mervärdesprodukter man
medelskedjan.
köper är oräkneliga. Exemplet ”Mor
Annas skinka”, klingande svenskt och genuint, visar sig vid närmare skär
skådande vara packad i Sverige men produkten består av tyskt eller danskt
griskött. Man måste vara ihärdig och kunnig som konsument för att vara säker
på att man inte kommer hem med annat i sin påse än det man trott sig köpa.
PÅ NÄRA HÅLL har jag under hela min livstid sett svenska lantbrukares och
mervärdesproducenters kamp för att freda sina produktionsvärden mot
”greenwashing” och matfusk. En frustrerande och ojämn kamp där fuskarna
nästan alltid ligger steget före, om de avslöjas är dessutom straffen skrattretande låga.
Att hitta verktyg för mervärdesproducenter att bevisa sin produktion och
sina mervärden samt ge konsumenten ökade möjligheter att göra väl underbyggda val i butikshyllan har för mig blivit nära nog en mission och ett kall.
Ny teknik ger nu helt nya möjligheter att återta en förlorad del av makten
över livsmedelskedjan för svenska lantbrukare – och alla andra mervärdesproducenter runt om i världen. Det
är en utveckling som alla livsmedelsproducenter som arbetar med mervärden kan se fram emot. n

CECILIA RYEGÅRD

Befattning: Vd, ägare Foodchain by Blockchain AB.
Utbildning: Fil. kand i kognitionsvetenskap.
Ålder: 46 år. Intressen: Tävlar i dressyr på elitnivå.
Dold talang: Grym på att gissa musikintron.
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● 4. Nätverk
FOTO: PER EMGARDSSON

Ett nätverk kan ha olika syften. Det kan handla om utbildning, samarbete eller benchmarking. För att ett nätverk ska fungera måste man våga vara öppen, kunna diskutera
saker samt skapa en bra kommunikation. Läs mer här i sista delen av Tillväxts serie.

● 1. Innovationer ● 2. Affärsmodeller ● 3. Skalbarhet ● 4. Nätverk

Studiebesök
och fortbildningskurser
gynnar
nätverkandet.

a

Öppen kommunikation
bygger starka nätverk
För Dataväxt har nätverkande
varit avgörande. Vd Fredrik
Djupmarker berättar om
företagets utveckling.
Text Per Emgardsson
FÖRETAGET DATAVÄXT hjälper växt-

odlare till ordning och reda i effektiv
växtodling. När kraven på dokumentation i växtodlingen ökade efter
EU-inträdet 1995 insåg lantbrukaren
Torbjörn Djupmarker på Hedåkers
Säteri utanför Grästorp att datorn

kunde ge honom bättre kontroll.
– Det går inte att förbättra produktionen om man inte har dokumentationen i ryggen, säger Fredrik Djupmarker, vd för Dataväxt AB.
I mitten av 1990-talet var gårdsdatorer på plats och de första GPS-utrustningarna karterade växtnäring
och skördenivåer.
– Det grundaren Torbjörn Djupmarker hörde genom sitt nätverk av
lantmästarkollegor betydde väldigt
mycket, säger Fredrik Djupmarker.

Nätverket är högsta prioritet
Ett bra kontaktnät kan vara lika viktigt som bra utbildning och
hög kompetens. I affärsnätverket Give it Forwards poängterar man att affärer görs mellan människor som uppskattar
varandra. De understryker hur viktigt nätverket är eftersom
Många får jobb via kontakter.
många får jobb genom rekommendationer.
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Kontakter från högskoleutbildningar är viktiga för de flesta, men
kanske är lantmästarkåren särskilt
duktiga på att hålla de kontakterna
vid liv.
Fredrik Djupmarker

Se till att båda
parter får med
sig något av
värde från
kontakterna.

FAMILJEFÖRETAGET Dataväxt var ett
rent mjukvaruföretag tills man 2006
fick Sverigeagenturen för Trimble
Agricultures GPS-utrustningar för
lantbruk. De stora maskintillverkarna
vill gärna hantera odlingsdata från
maskinerna. Men växtodlingspro-

Så förbättrar du ditt nätverk
Ta kontakt med de människor som du är intresserad av. Var
aktiv. Skapa ett rykte om dig själv som en generös, professionell och kunnig person. Var generös med din tid och dina
kunskaper. Ge mycket så får du mycket tillbaka. Så låter några
av tipsen om hur man förbättrar sitt nätverk.

Att vara aktiv när man går
på mässor kan vara ett
sätt att bygga nätverk.

gram ska samarbeta med EU:s kontrollsystem.
– Dessa är unika för varje land,
därför samarbetar maskinleverantörerna gärna med nationella växt
odlingsprogram.
EUROPAS JORDBRUK har maskiner
från många tillverkare och Dataväxt
bör fungera med alla. Lösningen är att
i nära samarbete med tillverkaren
utveckla API-kopplingar (Application Program Interface), små program
som fungerar likt den adapter som
kopplar europeiska stickproppar till
ett brittiskt vägguttag.
När Lantmännen blev huvudägare
i Dataväxt AB ville man erbjuda
medlemmarna ett växtodlingsprogram.

– Under ett år diskuterades ett
samarbete. Då Lantmännen såg Dataväxt som en del i deras digitaliseringsresa och strategiska vikten i samarbetet önskade Lantmännen en ägarpost,
säger Fredrik Djupmarker.
DET NYA ÄGANDET skapade nya nätverk för Dataväxt. Ett exempel är att
Lantmännenimporterade Agcotraktorer (Fendt, Valtra och Massey Ferguson) har ett API som överför data
till Dataväxt. API:et kompletterar
Dataväxts datahanteringsbox Logmaster. Ett annat är bygget av dataplattformen Agrinod varifrån Dataväxt skulle kunna hämta exempelvis
information om klimatavtryck utan
att bygga egna databaser.

Kan du ge några exempel på hur man
gynnar sitt nätverksskapande?

– Genom att vara öppen och våga
diskutera saker. Annars blir det inte
någon kommunikation, säger Fredrik
Djupmarker och fortsätter:
– Skapa en kontinuitet i nätverkandet och se till att båda parter får med
sig något av värde från kontakterna.
Fredrik Djupmarker säger att nätverk kan ha olika syften.

Komfortzonen kan begränsa
För den som vill utvidga sitt nätverk kan det ibland vara
tvunget att röra sig utanför sin komfortzon. Det betyder
att man kan tvingas ta kontakt med nya människor och
röra sig i nya miljöer för att lära känna dem man vill få
kontakt med.

Lär dig mingla som ett proffs!

Dataväxt AB
Ägare: Lantmännen med norska
Felleskjøpet, Hushållningssällskapens Förbund samt
grundarna som
minoritetsägare
Levererar: Producerar driftledningsverktyg för
växtodlare med
produkter som
Dataväxt och Logmaster. Leverantör
av Trimble Agricultures GPS-system
samt CropSat,
Markdata och Yara
N-sensor, Garford
radhackor och dräneringsplogar.
Omsättning:
93 MSEK (2020).
Antal anställda:
45.
KÄLLA: DATAVÄXT AB

– Ett är utbildning, att ge möjlighet
att tala med andra företagsledare, även
i andra branscher, och på så sätt lära av
varandra. Det upplever jag som väldigt kraftfullt.
– Ett annat är nätverk inom branschen, Dataväxts ägarstruktur gör det
enklare att göra saker tillsammans.
ETT TREDJE SÄTT är att jämföra,
benchmarka, sig med kollegor utomlands.
– Det ger nya idéer till både produkter och hur man kan motivera
företagets medarbetare.
Fredrik Djupmarker understryker
att lantbrukare är duktiga på att nätverka, de ringer gärna varandra och
byter erfarenheter. I framtiden tror
han att informationsdelning ökar
nätverkandet.
– Den gör det enklare att mäta sig
mot andra företag. Styrkan ligger i att
dela information med andra, säger
Fredrik Djupmarker och nämner
Hushållningssällskapens HIR TBanalys.
– Den är en klockren form av nätverkande där man kan lära sig och bli
inspirerad av andra företag. n

Kurs i att mingla
Om man vill vässa sina affärsrelationer och bli bättre på att
nätverka så finns det numera mingelkurser där man lär sig
att nätverka på ett bra sätt. Kurser om detta går att hitta via
studier.se som erbjuder kurser både för företagare och för
privatpersoner.
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Extern styrelse bidrar med värdefull input
Allt fler företagare inom de
gröna näringarna väljer att sätta
samman en gårdsstyrelse med
externa ledamöter. På så sätt får
de värdefull input och hjälp med
att strukturera verksamheten.

Ekonomiskt kunnande är en
kompetens som är viktig i ett
företag och som kan vara
lämplig att ta in utifrån.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Text Peter Fredriksson

Lars Bjerke

DE SENASTE ÅREN har intresset för

De flesta inser
att det finns
många fördelar
med att ha en
styrelse med
extern kompetens.

att ta in externa ledamöter i styrelsen
ökat kraftigt. Lars Bjerke är vd på
rådgivningsföretaget Fyrklövern och
han tror att det beror på flera olika
faktorer.
– Dels ser vi en tydlig trend när det
gäller strukturrationaliseringar. Producenterna blir allt större, och det
ökar behovet av att skilja det långsiktiga styrelsearbetet från lednings- och
ägarfrågor. Men sedan tror jag även
att de flesta inser att det finns många
fördelar med att ha en styrelse med
extern kompetens. Denna kan hjälpa
till med att identifiera vilka mål som
verksamheten ska inriktas på och
även se till att målen nås, säger han
och tillägger att en bra styrelse ska
hjälpa ägaren att lyfta blicken.
E N STOR U T M A N I NG med att ta in
externa ledamöter i ett gårdsföretag
är att dessa ofta drivs som familje
företag, vilket innebär att ledamöterna kommer väldigt nära inte bara
verksamheten utan även familjemedlemmarna.
– För en del lantbrukare kan det
upplevas som svårt att våga anförtro
sig till andra, det tror jag kan upplevas
som ett stort steg för den som är van
att driva verksamheten på egen hand.
Personkemin är därför oerhört viktig,
men sedan gäller det även att ledamö-
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”Informella nätverk
är de bästa”
Entreprenörer skulle vinna på att ta och ge mer i
nätverk. En nyckel till framgång är att umgås,
förklarar bioteknikföretaget Vironovas grundare
och vd Mohammed Homman.
Text Tina Andersson
FAMILJ OCH VÄNNER ingår i en persons

informella nätverk.
– Vi underskattar de informella nätverken i Sverige. De är de bästa nätverken, för
där handlar det om villkorslös kärlek, säger
Mohammed Homman.
Han är född och uppvuxen i Sverige,
men somrarna tillbringade han med sin
pappas stora släkt i Marocko. Där är det
vanligt att man inom familjen måste ställa
upp mycket för varandra. Bland sex fastrar,
fem farbröder och en mängd kusiner blev
det naturligt att lära sig att be om hjälp. Det
skulle fler stressade svenska entreprenörer
ha nytta av att bli bekväma med.
– Det gäller att tala med människor i sin
närhet om vad man funderar på och vad
man behöver lösa. Det är lika viktigt att
lyssna på dem. Då utvecklar man ett informellt nätverk, tror Mohammed Homman.

Johan Wachtmeister

Jag har tagit in
en oerhört
driftig person
i styrelsen som
har ett stort
nätverk och
erfarenhet.

150 000 kronor till Ekobot
Ekobot är vinnaren i årets tävling Agtech Challenge
arrangerad av Hushållningssällskapet. Den självkörande
lantbruksroboten som kan rensa ogräs i fält korades till
segrare på finaldagen i oktober och prisades med en
check på 150 000 kronor.

ENTREPRENÖREN HAR ORDET

terna har en sådan bakgrund och
kompetens att de kan tillföra verksamheten nya idéer. Självklart ska de
ha en grundförståelse för vad det
innebär att driva en gård, men deras
spetskompetens kan omfatta allt ifrån
finansiering, marknad och personal
till produktion och förädling. Det
finns inga grundrecept för hur en
styrelse ska se ut, säger Lars Bjerke,
Ulrik
Wedelin,
Handelsbanken, och Ulf
Nordbeck,
Ekobot.

som menar att det gäller att identifiera
just de områden som är intressanta för
det egna företaget.
– TA HJÄLP av ditt nätverk i form av till

exempel revisor eller bankkontakter.
Även Styrelseakademien och LRF:s
olika samarbetspartners är duktiga
på att bidra med tips på lämpliga
kandidater.

EM Logging är Årets spjutspets
Årets spjutspetsföretag 2021 heter EM Logging och ligger i Fagersta. Det är entreprenören Erik Pettersson
som belönas med förstapriset för sitt företag med
basen i skogen men också med en betydande produktion av nötkött och växtodling.

För Johan Wachtmeister på
Christineholm utanför Nyköping
var det självklart att ta in extern
kompetens i styrelsen inför generationsväxlingen 2019.
– Jag ville få in personer med ett
gediget kunnande inom bland
annat ekonomistyrning samt erfarenhet av att driva företag. Men
sedan tänker vi även satsa mer på

andra områden, här finns till exempel många ekonomibyggnader
som ska utvecklas med nytt innehåll. Därför har jag tagit in en oerhört driftig person i styrelsen som
har ett stort nätverk och erfarenhet. Detta gör styrelsens samlade
kompetens komplett för företagets
kommande utmaningar, säger
han. n

Wallumni samlar kompetensen
Wallumni är namnet på det nätverk som består av personer
som tilldelats ett stipendium från Anders Walls Stiftelse. Sedan
1981 har stipendier delats ut årligen till unga begåvningar bland
annat inom områdena naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap och landsbygdsutveckling.

DET FINNS ÄVEN professionella nätverk,
som går att hitta i till exempel branschorganisationer och vd-föreningar. Mohammed
Homman berättar att amerikaner är världsbäst på att utnyttja professionella nätverk.
De går rakt
fram till den
Det gäller att
tala med människor som de behöver. Det ani sin närhet.
greppssättet
saknar vi i Sverige. Entreprenörer bör även
ta sig tid att umgås i nätverk. Det kan vara
så enkelt som att äta lunch tillsammans
eller utöva en gemensam hobby.
Eget engagemang är Mohammed Hommans bästa tips för att bygga ett nätverk. Att
hålla i möten och skriva protokoll är jättebra sätt att visa engagemang.
– Om man är en generös person får man
mycket tillbaka. n

Mohammed
Homman

Engagerad
i IVA:s näringslivsråd
Mohammed
Homman är
bland annat styrelseledamot i
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens
näringslivsråd.
Det är det mest
professionella
nätverk han varit
med i och det
ger möjlighet att
diskutera viktiga
frågor som miljö,
hållbarhet och
utbildning med
politiker, akademiker och företagsledare på
högsta nivå.
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● 4. Nätverk
FOTO: UNG FÖRETAGSAMHET

Entreprenörskap

”Vi tipsar
och hjälper
varandra”
38 procent av Sveriges skogsägare är kvinnor. I dag finns
flera föreningar och grupper för
kvinnliga skogsägare.
Text Karin Janson
SPILLKRÅKAN, Dryaderna, Grenverket, Linneorna och Skogskvinns är
några nätverk som har det gemensamt
att de vänder sig till kvinnor som äger
skog eller verkar
inom skogsbruket.
Spillkråkan är den
äldsta och största
föreningen, med
målet att stärka
kvinnors inflytan- Camilla Logarn
de i den svenska
skogsnäringen, öka kunskapen och
medvetenheten om hållbart skogsbruk och bygga kvinnliga nätverk.

Att utveckla sina förmågor som företagare är något eleverna lär sig hos UF. De ordnar också tävlingar och vinnare av Årets tillväxtföretag 2021 blev Ren Mobil UF.
Maria Berghäll och Hampus Hedström, båda med en bakgrund inom UF, höll i UFSTHLM:s digitala gala. 

Ung Företagsamhet lär unga att nätverka
Nätverkande är en träningssak.
Det är Ung Företagsamhets vd
Cecilia Nykvist säker på.
Text Tina Andersson
— VI FÅR ELEVERNA att våga mer. Det

är jätteviktigt även nätverksmässigt.
De lär sig att tänka vilka de har i sitt
nätverk och vilka de skulle vilja ha,
säger Cecilia Nykvist.
Ung Företagsamhet, UF, finns
både i grundskolan och på gymnasiet.
I grundskolan handlar det inte så
mycket om företagande, utan mer om
att utveckla förmågor. Det kan vara

sådant som uthållighet, planerande,
att inta ett lösningsorienterat förhållningssätt och att skapa lieringar med
andra.
– Eleverna får komma underfund
med vad de själva är bra på och vad
deras kompisar är bra på och lära sig
att dra nytta av varandra, säger Cecilia
Nykvist.
PÅ GYMNASIET BILDAR eleverna UF-

företag kring egna idéer. Oftast är det
tre till fem elever som jobbar tillsammans. Varje UF-företag måste ha
minst en rådgivare från näringslivet.

Landsbygden har eget nätverk
Syftet med Landsbygdsnätverket, som startades 2007,
är att samla och engagera Landsbygdssverige. Nätverket har över 100 medlemmar. De består av organisationer, föreningar och myndigheter som på olika sätt har
betydelse för landsbygdsutvecklingen i Sverige.
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Landsbygdsnätverket.

Det ska gärna vara någon som ele
verna inte känner sedan tidigare.
– MAN BEHÖVER ge unga en liten knuff.

Cecilia Nykvist

Unga har
lätt för att ge
och lätt för
att hjälpa
varandra.

De ska identifiera vilken kunskap de
behöver hjälp med, hitta någon som
de tror kan sådant och helst ringa upp
själva.
Efter gymnasiet kan de som drivit
ett UF-företag gå med i nätverket UF
alumni. Där finns bland annat chans
att vara med i aktiviteter i Sverige och
internationellt och att vara rådgivare
åt årets UF-företagare. Medlemmarna
triggas av varandras idéer och hittar

EU:s mål för landsbygden
EU vill att alla som får EU-pengar till landsbygdsutveckling
ska samla de intressenter som är viktiga för att nå målen
med EU:s landsbygdspolitik. Landsbygdsnätverket i Sverige är alltså en del i det europeiska nätverk vars mål är
att skapa hållbar utveckling i Europas landsbygder.

KÄLLOR:
LILLERUDSGYMNASIET,
METRO JOB, GIVE IT
FORWARDS, STUDIER.SE,
LAND LANTBRUK,
WALLUMNI, LANDSBYGDSNÄTVERKET

andra att bilda nya företag tillsammans med.
– Unga människor är fantastiska
i sin engagemangsnivå. De har lätt
för att ge och lätt för att hjälpa
varandra, säger Cecilia Nykvist. n

Främjat entreprenörskap
hos unga i mer än 40 år
Ung Företagsamhet är en politiskt
obunden, ideell utbildningsorganisation
grundad 1980. UF erbjuder bland annat
läromedel och lärarhandledningar.
Organisationen stöds av offentliga
medel och det privata näringslivet.
KÄLLA: UNGFORETAGSAMHET.SE

LIKNANDE målsättningar har Skogskvinns, som började som ett projekt
från Tillväxtverket. I dag är Skogskvinns en Facebookgrupp som drivs
av Camilla Logarn och Sylvia Hedhammer.
– Vi har ett slutet forum där man
kan ställa vilka frågor man vill. En
styrka är att vi tipsar och hjälper varandra, säger Camilla Logarn, som är
skogsägare och håller kurser i röjsåg
och motorsåg.
Att medlemmarna tipsar och uppmuntrar har lett till att flera blivit mer
aktiva skogsägare.
– Vi visar att ”så här gör jag” och då
kan andra haka på. Det finns alltid
något som passar, allt från att ta fram
rågångar till att hugga en gallring,
säger Camilla Logarn. n

Naturbruksgymnasiet som toppar igen
Också i år har Lillerudsgymnasiet i Värmland placerat sig i topp och kammat hem flera av de UF-priser
som årligen delas ut. Kategorin Årets hantverk
vanns till exempel av Lillerudseleverna Alice Lander
och Emilia Svanelind med företaget Ull-design UF.

KOMMENTAR

Ditt digitala nätverk
finns över hela världen
I MARKNADER DÄR riskkapitalet flödar har man sett en
trend i att tillväxtföretag inte längre väljer investerare
baserat på vem som erbjuder högst värdering, utan
baserat på vem som erbjuder mest värde. Värdet ligger
ofta i områdeskunskap och erfarenhet men kanske
framför allt i investerarens nätverk av tidigare och kommande investeringar. Modellen är dock på inget sätt ny.
I många år har inkubatorer
När panoch acceleratorer, vars affärsdemin är
modell går ut på att för en
liten andel i ett bolag ge dem över är det få
tillgång till investerare och
som vill tillbaka
coachning, skapat nätverk av till att enbart
bolag som hjälper varandra
verka lokalt.
att lyckas.
Till skillnad från vad många trott verkar pandemin
inte ha orsakat ett trendbrott. Investerare, inkubatorer
och acceleratorer var snabba med att ställa om till att bli
helt digitala. Investerare kunde genom Zoom träffa fler
bolag än någonsin samtidigt som acceleratorer och
inkubatorer kunde erbjuda sina tjänster digitalt, till hela
världens tillväxtbolag. Istället för att nätverken krympte
blev de plötsligt större än någonsin. När pandemin är
över är det få som, efter att ha exponerats mot ett globalt nätverk, vill tillbaka till att enbart verka lokalt.
MEN DET ÄR inte bara är tillväxtbolag i Silicon Valley
som har åtkomst till globala nätverk. Internet har, som
med så mycket annat, demokratiserat tillgången till
insikter, coaching och investerare. Genom sociala medier kan vem som helst hitta ett internationellt nätverk.
Det gäller bara att veta vägen in. Likt ett fysiskt nätverk
handlar det om att både ge och ta, anamma sociala
koder och kanske framförallt att vara aktiv. När man väl
kommer in finns en stor belöning: ett globalt nätverk
med likasinnade som fungerar lika bra i en pandemi
som efter. n

JOHAN LIEDGREN
Digitalisering och innovation
Handelsbanken
johan.liedgren@handelsbanken.se

Ekollon i ull från Ull-design UF.
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30 000
vinstockar
frodas
på Ästad
En uppsjö av idéer och en optimistisk riskvilja
har förvandlat den halländska mjölkgården
utanför Varberg till Ästad vingård. Målet är att
2035 ha en årlig produktion på runt 150 000
flaskor vin.
Text Karin Aase Foto Anders Andersson

Druvorna på Ästad skördas
vanligen i september
månad. I samband med
årets skörd blev gårdens
restaurang – Restaurang
Äng – tilldelad en stjärna i
åtråvärda Guide Michelin.

Provsmakning av
tidigare års skörd.
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D

en tidiga septembersolen får
morgondaggen i
hagmarkerna att
glittra. Alléer av
ekar kantar den
smala vägen och
det böljande halländska landskapet
för tankarna till Bullerbyn. Men när vi
kommer fram till gården är det varken
kor eller lekande barn som möter oss,
utan spa-hotell, restauranger och, inte
minst, flera hektar vinstockar som
klättrar uppför backen en bit från den
gamla gårdsplanen.
Här, drygt två mil öster om Varberg, har familjen Carlsson drivit
mjölkgården Ästad bondgård i generationer, men på 1980-talet började
lönsamheten för småskalig mjölkproduktion minska. Samtidigt började
svenskarna bli mer intresserade av
landsbygdsturism, och sakta men
säkert började ägarna till gården
tänka om. Kunde man kanske ändra
verksamheten från att ta hand om kor
till att ta hand om turister?
SAGT OCH GJORT , i små steg började

På gårdens egna vineri förvandlas skörden från fast till flytande form.

Ästad Vingård
Omsättning 2020:
73 300 000 kronor.
Antal anställda: 131 på lönelistan, varav 84 tillsvidare
anställningar. Alla är dock
inte anställda på heltid.
Vinst 2020: 13 452 000 kronor (resultat efter finansiella
poster).
Soliditet 2020: 27 procent.
Produktionsgrenar: Vin
odling, hotellverksamhet, spa,
restaurang.
Antal gästnätter 2020:
Rader med solaris gör att landskapet påminner om
sydligare breddgrader.
29  840.
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Hela stämningen i det här
företaget
präglas av en
optimistisk
riskvilja.
Edvin Elghag,
hotellchef

gården förändras. Det byggdes ett
gårdskafé. Det byggdes campingstugor. Det startades restaurang, och
2001 såldes de sista korna. Nu var
gården ett renodlat turistmål, främst
känd för teambuildingaktiviteten
Fångarna på gården. Bara ett decennium senare var det dags för ytterligare ett vägskäl.
2010 tog nämligen barnbarnen,
syskonen Linda Petersson, Mattias
Glamheden och Daniel Carlsson,
över verksamheten. I samma veva
hörde Daniel talas om några svenska
gårdar som hade börjat experimentera med att odla vin. Tillsammans
med sin lika vinintresserade vän Claes
Bartoldsson började han läsa på om
hur det funkade, och eftersom det
ändå fanns ledig mark på Ästad bestämde de sig för att testa att odla
själva.
Claes tog på sig rollen som vin
makare, och 2011 planterades 14 000

Skörd av mogen solaris.

vinstockar på Pengakullen, fyra hektar mark där det tidigare odlades vete
respektive grönsaker. Resan från
Ästad gård till Ästad vingård var
påbörjad.
– Hela stämningen i det här företaget präglas av en optimistisk riskvilja, förklarar Edvin Elghag, hotellchef på Ästad vingård.
– Finns det en idé som man tror
på, ja då testar man.
HAN TAR PÅ SIG jackan och leder oss
från den gamla gårdsplanen, där de
tidigare ekonomibyggnaderna är
ombyggda till restaurang och frukostmatsal, och vidare till en hög
smidesgrind några hundra meter
från den gamla ladugården. Här står
vinstockarna i snörräta rader och
när vi går uppför kullen får förmiddagssolen de mogna vindruvorna
att lysa grönt. Om bara en dryg
vecka är det dags för skörd, och nu
håller man tummarna för att frosten
inte ska komma i vägen.
– Vi har självklart frostskydd in-

Vinodlingens övriga verksamheter på Ästad.

Vinodling
i Sverige
Föreningen Svenskt
Vin, tidigare Före
ningen Svenska
Vinodlare, bildades
2011. Det är en ideell förening, en
branschorganisation för både kommersiella vinodlare
och hobbyodlare.
Föreningen har ett
flertal strategier
som alla syftar till
att realisera målet
att Sverige ska bli
ett unikt vinland.
I dagsläget finns
det drygt 300 vinodlare i Sverige. De
förfogar över mer
än 100 vingårdar.
KÄLLA: SVENSKT VIN,
WIKIPEDIA. SLU

stallerat, framför allt för att skydda
knopparna på våren men också för att
kunna rädda skörden på hösten om
det skulle behövas, säger Edvin Elghag.
Skyddet består av en sprinkler
anläggning som vid frostrisk sprutar
vatten över knoppar eller druvor, och
när vattnet sedan fryser kapslar det in
de ömtåliga delarna i ett skyddande
lager av is.
– Men vi har också valt att enbart
odla en druva som heter solaris, som
är den vanligaste gröna druvan att
odla i Skandinavien, just för att den
kräver en relativ kort period mellan
blomning och mogen frukt och därmed klarar det svenska klimatet, säger
Edvin Elghag.
VINODLING FÖRKNIPPAS ofta med
varmare breddgrader än Varberg, men
Claes Bartoldsson förklarar att det
inte behöver vara ett problem.
– Våra förutsättningar är väldigt
svåra att jämföra med någon annans,
men under fina år passar just druvan

Vineriets stora entré.

solaris kanske bättre här än någon
annanstans i världen.
Vissa druvsorter passar alltså bättre
för svalt klimat liksom vissa passar
bättre i varmt klimat.
Men inget är trots detta så bra att
det inte kan förbättras. För tre år sedan köpte Ästad vingård ytterligare 16
hektar mark, men inte vid den ursprungliga gården, utan i Morup, en
by precis vid havet mellan Varberg
och Falkenberg. Totalt har man nu
cirka 30 000 vinstockar.
– Ästad ligger i odlingzon 1, men
det säger egentligen inte så mycket när
det gäller just vinodling. Morup ligger
också i zon 1, men skillnaden mellan
inlandsklimatet i Ästad och det maritima klimatet i Morup är enorm, säger
Claes Bartoldsson.
VID KUSTODLINGEN är det mycket
mildare, det regnar mindre och det är
mindre skillnad i dags- och nattemperatur.
– År med perfekta förutsättningar
för vin är helt fantastiska på Ästad,
>
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En FTG skogsvagn
- helt enkelt en bra investering.
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Verksamheten utvecklas hela tiden. För bara några år sedan invigdes den nya spabyggnaden, vars interiör känns både lyxig och harmonisk.

men samtidigt är klimatet här så på
marginalen att vi vissa år nästan inte
haft någon skörd alls, säger Claes
Bartoldsson.
– Därför har vi skapat vår kustodling, så att vi ska kunna skörda rimliga
mängder druvor även de år när klimatet vid Ästad inte är optimalt.
2021 råder det dock inga problem.
Druvorna som hänger i sina rader ser
enligt vinmakaren helt perfekta ut.
– Samtidigt gör klimatet vid inlandsodlingen att druvorna här får en
hög syra som är perfekt när man som
vi har valt att främst göra mousserande vin, säger Edvin Elghag.
Han öppnar dörren in till vineriet
som stod klart lagom till den första
skörden 2014.
HÄR INNE , i det som på utsidan närmast ser ut att vara en medeltida borg,
känns det som att komma in på ett
lyxhotell. Precis innanför dörren
ligger konferensavdelningens reception med mörka träpaneler på väggarna. Rakt framför oss ligger restaurang Äng, som precis har fått sin första
stjärna i Guide Michelin, och till
höger ligger den betydligt svalare
vinkällaren. Här inne i trähyllor från
golv till tak finns vinerna som serveras i restaurangen, dock inte husets
egna.
– Än så länge är produktionen så
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en än så länge bara en mikroskopisk
del av företagets totala omsättning,
men visionen är som sagt att utöka
produktionen markant.

Provsmakning i vineriet.

liten att inte en enda flaska lämnar
Ästads gränser, utan våra viner serveras bara på våra egna vinprovningar,
säger Edvin Elghag.
– Ibland, om vi får en riktigt bra
skörd, kan vi sälja några flaskor per
glas i restaurangen, men det är undantagsfall.
Han går vidare genom vinkällaren
och in i vineriet där sex rostfria tankar
står på rad mellan stenpelare och
sobert beiga väggar. Känslan är en
kombination av slottsgemak och
livsmedelsindustri. I år hoppas Claes
Bartoldsson att den rekordfina skörden ska ge mellan 25 000 och 35 000
liter, det vill säga cirka 30 000 flaskor,
vin. Något som låter mycket, men
målet är betydligt mer ambitiöst:
150 000 flaskor vin per år 2035.
– Ska vi prata pengar är vinodling-

Visionen är att
skapa den ultimata spa-,
restaurangoch hotellupplevelsen, och i
det ingår vinproduktionen
som en del av
helheten.
Edvin Elghag,
hotellchef

SAMTIDIGT KRÄVER vinodling en
långsiktighet i både tid och pengar.
Från att vinstocken är planterad till
första skörd går det minst tre till fyra
år. Därefter ska vinet lagras, även det
helst i minst två till tre år om man som
här framför allt väljer att göra mousserande vin.
– Vinodling kräver en väldig inve
stering i tid, men fördelen här är ju att
vinproduktionen är en del av en större
helhet, säger Edvin Elghag.
För samtidigt som Ästad vingård
har startat och expanderat sin vinproduktion under det senaste decenniet
har man också utvecklat den övriga
verksamheten. I dag har man en nybyggd spa-avdelning och ett fyrtiotal
hotellrum och håller på att bygga nya
lokaler till restaurang Äng som man
räknar med ska bli något helt utöver
det vanliga.
– Visionen är att skapa den ultimata spa-, restaurang- och hotellupplevelsen, och i det ingår vinproduktionen som en del av helheten.
Det är få ställen i Sverige som kan
konkurrera med att gästerna kan få
testa egenodlat vin som en del av
upplevelsen. n

Kärlek
och gödsel
får skogen
att växa
ÄLSKA SKOGEN

Att gödsla är något av det mest lönsamma en
skogsbrukare kan göra. Skogsgödsling får din skog
att må bättre och ge större avkastning. Gödslingen
motverkar även växthuseffekten genom att leda till
ökad kolbildning i mark och träd. Att du dessutom
gödslar din skog med kärlek tar vi för givet.
Vill du veta mer? Besök sg-systemet.com eller
kontakta oss på 0418-76500.

VI ÄLSKAR OCKSÅ SKOGEN.

Heta stolen

Expertpanelen

”Det saknas långsiktiga,
gemensamma mål”

Hur tycker du att det går med omställningen till ett fossilfritt samhälle?

– Det går alldeles för långsamt, och det
tror jag beror på att det saknas långsiktiga,
gemensamma mål. Dagens debatt fokuserar bara på vad som måste göras här och
nu, och det gäller både i Sverige och i
resten av världen. Man blåser upp en fråga
som fullständigt dominerar under en kort
tid och sedan glöms den bort när något
annat dyker upp. Det gör att vi inte får
möjlighet att tillsammans jobba mot
några gemensamma mål.
Kommer Sverige att klara omställningen?

– Det beror på. Jag hoppas såklart att vi
kommer att klara det. Vi har ett socialt arv
som präglas av kompromissvilja och förmåga att i samförstånd lösa olika problem.
Dessutom har vi unika förutsättningar
tack vare vår skog som kan bidra till klimatnyttan. Men det måste ske utan att vi
ska behöva öka avsättningarna, för det
finns det inte utrymme för. I stället bör vi
öka tillväxten i våra produktionsbestånd
genom till exempel gödsling och röjning,
få ner betesskadorna genom ökad avskjutning av klövvilt samt se till att rätt trädslag
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SVAR: Din framtida pension kan komma från
flera olika håll. För de flesta består den av tre
delar – allmän pension, tjänstepension och
eget pensionssparande.
Varje år som du arbetar och betalar skatt
tjänar du in allmän pension, och det gäller
även under perioder med föräldraledighet.
Det finns dock ett tak för intjänande till den
allmänna pensionen, som under 2021 uppnås
vid en årslön om 550 000 kronor, vilket motsvarar en månadslön om 45 833 kronor.
Många egenföretagare, som har möjlighet
och utrymme, försöker därför ta ut lön upp
till denna gräns för att maximera den allmänna pensionen.

står på rätt plats. Samtidigt måste vi fortsätta att utveckla vårt arbete med att stärka
den biologiska mångfalden. Då kan vi
producera ännu mer klimatsmarta produkter som baseras på skogsråvaror utan
att äventyra andra värden.
Räcker skogen till allt?

– Nej, det kommer den inte att göra.
Skogen kommer inte att kunna tillgodose
alla önskemål, utan vi kommer att få prioritera. Antingen genom politiska beslut
eller så får vi låta marknaden bestämma. Jag tror på det sistnämnda. Och här
kan faktiskt var och en bidra genom att
ändra sina konsumtionsmönster.

DEN ANDRA DELEN av pensionen kallas tjänstepension. De flesta anställda har tjänstepension, men det kan vara bra att kolla med
arbetsgivaren. Företagare behöver själva
göra avsättningar till tjänstepensionen. Dessutom behöver man då också själv teckna
trygghetsförsäkringar som annars ofta ingår
för anställda, som tryggar inkomsten vid
exempelvis sjukdom eller arbetsoförmåga,
olycksfall eller dödsfall. För den som har

Hur ser du på problematiken med aktivister som vill stoppa avverkning?

– Att grupper åker ut till blivande hyggen och försöker stoppa entreprenörerna
från att göra sitt jobb är ett nytt problem.
Jag har i och för sig respekt för deras
åsikter, och har inget emot att de demonstrerar på gator och torg. Men
det är fullständigt respektlöst av
dem att ge sig på enskilda entreprenörer och skogsägare.

Ojämn fördelning av föräldradagar och vab är faktorer som påverkar pensionen.

familj eller sambo kan det också vara klokt
att välja till ett återbetalningsskydd, som innebär att kapitalet betalas ut till efterlevande
vid dödsfall. Huvudregeln för tjänstepension
är att det går att sätta av maximalt 35 procent av lönen till pension.
FÖR ATT FÅ ÖVERBLICK kring pensionens olika
delar finns den kostnadsfria tjänsten minpension.se som kan vara en bra start. Där går
det att se pensionens olika delar, och också
göra en prognos. Det kan vara en bra ingång
att prata om pension hemma, och särskilt att
göra prognosen ihop med sin partner.
Många hushåll vill gärna att framtiden ska bli
lika trygg för hela familjen, och ibland får de
val man gör i livet inte helt jämlika utfall.
Trots att pensionssystemet inte gör skillnad
på kön skiljer det i genomsnitt flera tusenlappar varje månad mellan män och kvinnors

Kontoret tipsar
Grönt energilån
är en hållbar lösning

Hur ser det svenska skogsbruket
ut år 2050?

– Då hoppas jag att vi har en
blomstrande näring med trakthyggesmodellen som bas,
där vi använder oss av
ännu bättre metoder och
maskiner. Samtidigt har
vi hittat en balans mellan
biologisk mångfald och rationell
produktion. n

FOTO: SHUTTERSTOCK

FRÅGA: Jag och min sambo driver ett
lantbruksföretag på hans gård. Sambon brukar säga att pensionen finns i
fastigheten. Men den är hans enskilda
egendom, hur ska jag tänka kring min
Anonym
framtida pension?

Text Peter Fredriksson Foto Kristina Sahlén

– Den kanske viktigaste frågan för hela
världen just nu är hur vi ska kunna ställa
om till långsiktiga och hållbara samhällen.
I Sverige har vi sedan länge bedrivit ett
skogsbruk som jag menar är både rationellt och klimatsmart, och där vill jag vara
med och lyfta fram vilka oerhörda möjligheter vi har. Inte minst med tanke på att 70
procent av vårt land består av skog.

Handelsbankens experter svarar på läsarnas frågor
om finansiering, skatter, placeringsformer med
mera. Mejla till: skogochlantbruk@handelsbanken.se

Bjud sambon på
pensionsdejt!

Den svenska skogsnäringen måste få en mer central roll
i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det menar
Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna.
Vilka frågor står överst på din agenda?

BLÅ SIDAN

NYHETER OCH TIPS FRÅN HANDELSBANKEN

Viveka Beckeman
Ålder: 50 år.
Utbildning: Jur. kand. vid Lunds
universitet.
Tidigare jobb: Chef för juridik och
fastigheter på Sveaskog.
Intressen: Före pandemin var
resor ett stort intresse. Nu har jag
skaffat hund, en rottweiler.
Brinner för: Att tillsammans med
andra skapa ett hållbart samhälle.

Nyckelordet bakom Handelsbankens
gröna energilån är hållbarhet. Många
kunder har visat intresse för denna,
ganska nya produkt. Klara Ekstrand på
kontoret i Ulricehamn berättar om vad
det är som lockar.
Text Marina Tell Eskildsen
– RÄNTAN PÅ ett grönt energilån är rörlig. Den
ligger just nu på en gynnsam nivå i jämförelse med till exempel ett vanligt privatlån

pensioner. Ojämn fördelning av föräldradagar
och vab, inkomstskillnader under arbetslivet
och deltidsarbete påverkar pensionen.
På handelsbanken.se/pension finns en
checklista för mer jämställda pensioner. Bjud
din sambo på en pensionsdejt och gå igenom checklistan ihop, så kan ni göra medvetna val som skapar trygghet för er båda
två – tillsammans och var för sig.
Resultatet av dejten kanske blir ett ökat
pensionssparande eller en investering i en
separat fastighet som blir din framtida trygghet.

MARTIN BJÖRGELL
Produktchef
Handelsbanken Liv
martin.bjorgell@
handelsbanken.se

I varje nummer av tidningen Tillväxt presenterar vi här tips och nyheter
från Handelsbankens kontor runt om i Sverige

där räntan är betydligt
högre, säger Klara Ekstrand,
och tillägger att löptiden på
ett grönt energilån är upp till
tio år.
SEDAN I MAJ har det varit
Klara Ekstrand
möjligt att ta ett grönt
energilån för dem av Handelsbankens privatkunder som önskar att
göra investeringar i solceller samt berg-, jordeller sjövärmepump, men som inte vill/kan
utöka sitt bolån.
För företag som har låneutrymme på en

fastighet går det även att få grönt energilån
när det handlar om investeringar för laddstolpar, byte av fönster, tilläggsisolering,
värmepump etc.
– Det här är ett lån som riktar sig till dem
som vill satsa på hållbara lösningar, säger
Klara Ekstrand och tillägger:
– Det känns kul att kunna erbjuda kunderna så här fördelaktiga lån till hållbara
investeringar. Än så länge är det relativt nytt
så det är ännu lite tidigt att säga hur populärt det här är, men intresset för att investera
i solceller ökar så att kunna erbjuda detta
känns helt rätt i tiden.
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tillsammans
för en
framtidssmart
skog
Vi skogsägare lär oss något nytt om skogen
varje dag. För oss på Holmen är det också
tydligt hur viktigt det är att finnas nära dig
som äger skog. Det ger dig trygghet och oss
förståelse för just dina behov. Då får vi också de bästa möjligheterna att tillsammans
förverkliga nya idéer för en framtidssmart
skog - en livskraftig skog som ger mer, även
åt kommande generationer.

holmen.com/skog

