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Du kan sluta
googla nu

Svaren finns i din skogsbruksplan.  
Det ska vara lätt att göra rätt och med en 

skogsbruksplan från SCA kan du vara säker  
på att du gör rätt åtgärd i rätt tid. 

Vill du veta mer?
Kontakta en av våra virkesköpare redan i dag.

sca.com/skogsbruksplan
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ROLF ÅTTINGSBERG 
Chef Produkt och erbjudande
Handelsbanken Skog och lantbruk
rolf.attingsberg@handelsbanken.se
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Noggrann uppföljning 
viktigt i orostider

K
riget i Ukraina är en fruktansvärd händelse som påverkar oss alla. 
Det skapar stort mänskligt lidande och har av många beskrivits som 
den farligaste politiska händelsen i Europa sedan andra världskriget.

Vid sidan av den humanitära katastrof och mycket svåra situa
tion som råder i Ukraina har kriget fått stora omedelbara effekter i 
alla Europas länder. Skenande priser på el och bränsle – från redan 
höga nivåer – har till exempel slagit ovälkomna rekord under våren. 

I det här numret har vi gjort en intervju med elprisanalytikern Johan Sigvardsson. Han 
berättar om hur vi kan tänka kring det nya och svårbedömda läget. Mycket handlar om att 
vara strategisk och lägga tid på förberedelser och 
uppföljning.

Vid ett seminarium lyssnade jag på tankar 
kring framgångsrik rådgivning i framtiden. För att 
lyckas skulle tiden fördelas enligt följande: 40 
procent förberedelse, 20 procent analys och 40 
procent uppföljning. Den stora skillnaden mot 
idag var att tidsåtgången för analys skulle minska 
från 80 procent till förmån för förberedelse och uppföljning. Noggranna förberedelser med 
tydliga strategier blir allt viktigare för att kunna möta marknadens snabba svängningar. Med 
tydliga mål och strategier ökar chansen för att uppföljningen leder till rätt beslut för företa
gets framtid. 

DEN GRÖNA NÄRINGEN gör skäl för sitt namn. I detta nummer möter vi bland annat Hidinge 
gård som under många år arbetat med Odling i balans och varit engagerade i flera projekt 
som handlar om att gynna och främja biologisk mångfald. De har uppmärksammats och fått 
pris för sitt arbete och engagemang. Och Hidinge gård är bara ett av flera exempel på alla 
steg som tas för att värna miljö och klimat genom att alltid ligga i framkant när det gäller 
tillgänglig teknik och klokt nyttjande av landsbygdens resurser.

SKOGEN SKA RÄCKA till mycket i den gröna omställningen och 
det sker ständiga innovationer och utveckling. Det gäller 
slutprodukter till kund, men inte minst själva råvaran. På 
våra marknadssidor har vi denna gång bland annat repor
tage om forskning kring användande av lövträd och hur vi 
kan stärka den inhemska försörjningen av björk i framtiden.

Vi har alla möjligheten att berätta om allt det fantas
tiska som sker utanför staden – på landsbygden! n

Med tydliga 
mål och strate-

gier ökar chansen för 
att uppföljningen leder 
till rätt beslut.
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Om du lyckas 
förmedla en 

känsla till mottagaren 
ökar sannolikheten för 
att hen kommer ihåg 
vad du  
har sagt.

VIKTORIA  

AASTRUP

Chef Press/Media
på Handelsbanken

SID 14

Så skyddar du dig 
mot nätbedrägerier

Bedrägerier på internet blir allt vanligare.  
”Phishing”, nätfiske som det kallas, är en vanlig 

metod bland cyberkriminella i dag. Handelsbankens 
säkerhetsavdelning berättar hur du kan skydda dig. 

35

EXPERTPANELEN

JUST NU
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FOTO: SHUTTERSTOCK

LANDSBYGDSUTVECKLING

På Hidinge gård i Närke producerar 
Gunnel och Håkan Wahlstedt slaktsvin. 

De är pilotgård i föreningen Odling i balans 
och bidrar till en levande landsbygd med 
höga miljövärden. Utöver de själva finns fyra 
anställda. Men gården skapar arbetstillfällen 
åt andra också; den som kör foderbilen, till 
exempel. Hidinge gård är ett bra exempel på 
lantbrukets avgörande roll för landsbygdens 
överlevnad.

22

16
Irving älskar landsbygden

Tony Irving är uppvuxen på den engels-
ka landsbygden och säger att fiskebyn 

Mousehole är Englands mest underbara by. Men 
hans hjärta klappar också för den svenska lands- 
bygden och för allemansrätten. Att åka husbil 
genom Sverige är bland det bästa han har gjort.

Ett levande lantbruk är 
landsbygdens ryggrad

INNEHÅLL

Lönsamhet och inspiration 
från Handelsbanken Skog och lantbruk
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MARKNAD
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SIFFERSIDANMARKNAD

Rekordhöga elpriser
– omvärlden påverkar

Elpriserna har nått helt nya nivåer. 
Elprisanalytikern Johan Sigvardsson på 

Bixia understryker hur känsligt elpriset är för 
omvärldsfaktorer.

6
Under de senaste 100 
åren har volymen skog 

i Sverige fördubb-
lats. Den har vuxit 
från 1,5 miljarder 
kubikmeter till  
3 miljarder kubik-
meter. Gran och 
tall är de klart 
vanligaste träden 
i landet.12

MÖTET

Fastighetsbranschen
talar om två trender

Det ökande intresset för jord- och skogs-
fastigheter grundar sig på nya kunder 

som vill flytta pengar till fast egendom. Men det 
finns också en trend där många vill flytta ut på 
landet, berättar mäklare Jennie Bråthén.

20 minuter med en ko
kan minska stressen

Den som är ångestfylld och stressad kan 
boka en KoBT-session på speciella mjölk-

gårdar. KoBT betyder Ko-Besökstid. Forskning 
visar att umgänge med kor har lugnande effekt. 

8

MARKNAD

Förädlad björk i norr  
är snart verklighet

Förädlad björk har mindre kvist och kly-
kor än självföryngrad björk. Den förädlade 

björken växer också snabbare, enligt Sara 
Abrahamsson på Skogforsk. Hon säger att 
skogsägare i norr snart kan köpa nya plantor.

Paret Wahlstedt på Hidinge gård.28
GÅRDSREPORTAGET

På Bosarps gård  
får djuren vara ute 
De 300 köttdjuren på Bosarps gård får vara 
utomhus året om. På gården föder man även 
upp drygt 9 000 kycklingar varje år. Lant
mästarna Johanna och Mårten Rasmusson 
tycker om tanken på att djuren får vistas ute. 
De omsätter nära tio miljoner kronor om året  
i sitt företag.

PROFILEN

De som inte avverkar 
bör kompenseras

Skogsägare som inte avverkar skog bör 
kompenseras med negativ koldioxidskatt, 

tycker Runar Brännlund, ordförande i Vetenskapliga 
rådet vid Konjunkturinstitutet och ekonomiprofessor 
i Umeå.
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Skogsvolymen dubbelt
så stor på hundra år
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MARKNAD

Rekordhöga elpriser – vad händer nu?
Under vintern satte de 
svenska elpriserna nya 
rekord. Elprisanalytikern 
Johan Sigvardsson rekom
menderar att man ska se 
över sina avtal och helst 
skaffa solceller. 
Text Peter Fredriksson

Såväl privatpersoner 
som företagare drab

bades hårt i slutet av 2021, där 
framförallt kunderna i elprisom
råde SE4 fick se hur de rörliga 
elpriserna skenade.  

Strax innan julafton kostade 
en kilowattimme som mest 426 
öre på dygnsbasis, vilket då var 
den högsta noteringen någonsin. 

Sedan dess har geopolitiska 
osäkerheter med kriget i Ukraina 

bidragit till overkligt höga prisni
våer på elmarknaden. Det ena 
”prisrekordet” har avlöst det 
andra under våren. 

JOHAN SIGVARDSSON på elhan
delsbolaget Bixia tror dock att 
priserna på sikt ändå kommer att 
sjunka och etablera sig på en nivå 
– högre än tidigare, dock inte på 
den rekordhöga nivå som har 
förekommit under våren.

– Det sker en snabb utbygg
nad av vindkraft i Sverige och 
under 2022 kommer vi vid ett 
normalt vindår att produce
ra omkring 35 TWh jämfört 
med 27 TWh under 2021, sam
tidigt som det tillkommer kärn
kraft i Finland. Ju mer el som 
produceras till en låg kostnad, 

Att installera solceller är gynnsamt nu när installationskostnaderna är låga. En snabb utbyggnad av vindkraften förväntas också. FOTO: SHUTTERSTOCK

Johan Sigvardsson
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Staten ersätter skogsägare 
som inte får bruka sin mark
l Skogsägare som 
får avverkningsför-
bud på sin mark har 
rätt till ersättning från 
staten. Det bekräfta-
des i en dom i Mark- 
och miljödomstolen 
strax före jul. Dom-
stolsbeslutet handlar 
om tre fall där skogs-
ägare stämt staten då 
de nekats ersättning 
efter avverknings-
förbud. Förbudet har 
utfärdats till följd av 
förekomst av tjäder och knärot på mar-
kerna. Den nya domen, som bekräftar att 
skogsägarna har rätt till ersättning, är 
mycket glädjande, enligt LRF Skogsägarna, 
och kommer även att få stor betydelse för 
andra skogsägare som drabbas av samma 
sak. 

Tallen utsatt för rotröta
l Rotröta är kopplat till stora problem på 
gran. Men forskning från SLU visar att det 
även kan vara ett stort problem på tall. På 
tallen kan rötskadorna emellertid vara 
svårare att upptäcka. De leder inte till sam-
ma rötskador på stammen som hos gran. 
Hos tall drabbar rotrötan i stället rötterna. 
Vid angrepp växer tallen betydligt sämre 
och i värsta fall dör trädet. Rotröta orsakas 
av rottickor, som sprids med sporer.

Fjärrstyrd virkeslastare 
kan ge säkrare arbetsmiljö
l I slutet av förra året var det världspre-
miär för en fjärrstyrd virkeslastare på SCA:s 
virkesterminal utanför Timrå. Maskinen har 
utvecklats inom Remote Timber i ett sam-
arbete mellan Mittuniversitetet, SCA, Volvo 
CE, Telia, Biometria och Skogforsk. Målet 
med projektet är att undersöka hur ny tek- 
nik som 5G skulle kunna göra det möjligt 
att bemanna hundratals virkesterminaler 
runtom i Sverige med fjärrstyrda virkes-
lastare. Testerna tyder så här långt på att 
detta kan bli verklighet. Ett mål, enligt Skog-
forsk, är att effektivisera arbetet och skapa 
en säkrare och bättre arbetsmiljö utan 
maskinvibrationer, buller och ensamarbete.

Knärot är en 
lågvuxen orkidé.

Uppkopplad och fjärrstyrd.
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Sen beror också mycket på 
hur snabbt det går att bygga 
upp överföringskapaciteten i 
näten från norra Sverige och 
söderut. 

– Det är problematiskt att 
den mesta produktionen av el 
sker i norr medan förbruk
ningen finns i söder, där det i 
SE4 till exempel förbru
kas ungefär tre gånger mer el 
än vad som produceras. Efter
som elen är betydligt dyrare 
utomlands och vi sedan ifjol 
har större exportkapacitet till 
kontinenten drivs priserna 
upp på hemmaplan, säger 
Johan Sigvardsson.

HAN MENAR ATT det i rådande 
marknadsläge är vettigt att 

försöka se över sin egen för
brukning och sina egna avtal. 

– Har man möjlighet att 
installera solceller är det 
sannolikt en av de bästa åtgär
derna man kan göra. Dels 
minskar det behovet av att 
köpa el, men sen gör även de 
låga installationskostnaderna 
i kombination med skatteav
drag att investeringen snabbt 
betalar sig. På sikt kommer 
det sannolikt även att bli 
lönsamt att investera i större 
batterilösningar, där man kan 
ladda under de timmar elen 
är billig och sen konsumera 
när elen är dyr. Men det för
utsätter att man skaffar sig 
timavräkning, vilket få har 
i dag. n

desto större blir prispressen på 
elmarknaden, säger Johan Sig
vardsson.

Han understryker samtidigt 
att elpriserna är volatila och 
starkt påverkade av omvärldsfak
torer, vilket har varit mycket 
tydligt sedan Ryssland invade
rade Ukraina och sanktionerna 
mot Ryssland infördes. 

EN ANNAN osäkerhetsfaktor 
framöver är hur de politiska 
styrmedlen i Sverige kommer att 
utformas. Detta är omöjligt att ta 
höjd för i dag, enligt Johan Sig
vardsson, eftersom ingen vet 
varken hur det geopolitiska läget 
eller det parlamentariska läget i 
Sverige ser ut efter valet i sep
tember.  

Det är pro-
blematiskt 

att den mesta  
produktionen av el 
sker i norr medan 
förbrukningen 
finns i söder.

Energi

Kriget i Ukraina 
påverkar elpriserna
Kriget i Ukraina, som ut
bröt den 24 februari, har 
stor påverkan på Europas 
energiförsörjning och 
därmed på den europe
iska energimarknaden. 
Sverige importerar endast 
små mängder bränsle 
från Ryssland men påver
kas indirekt. Elpriserna 
på kontinenten drivs upp 
och det leder även till  
högre elpriser. Det råder 
stor osäkerhet på elmark
naden, enligt Vattenfall 
och Energiföretagen 
Sverige, Telge Energi med 
flera.

KÄLLA: TIDNINGEN ENERGI, VATTENFALL, 

ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE OCH  

TELGE ENERGI



Tillväxt  98  Tillväxt  

Hur är marknaden för sågade trävaror inter

nationellt?

– Vi ser en långsiktig strukturell ökning av 
konsumtionen. Det är inte så länge sedan det 
tog fart med användning av trä i höga byggna
der. Däremot ska man komma ihåg att mark
naden inte slutar att vara cyklisk. Den går i 
vågor beroende på tillgång och efterfrågan. 
Vad händer med priserna? 

– Efter en period med höga priser följer 
naturligt lägre priser. Det har skett de senaste 
månaderna. Tidigare under 2021 låg trävaru
priserna rekordhögt och många sågverk hade 
vinstmarginaler på över 40 procent. De senas
te 20 åren har vinstmarginalerna legat på runt 
5 procent i snitt. 
Hur kommer utvecklingen att se ut framöver?

– Framöver tror jag på lägre vinster än 2021 
men högre än tjugoårssnittet. Det är inte så 
enkelt som det har varit förut att öppna upp ny 
kapacitet samtidigt som efterfrågan kommer 
att vara strukturellt starkare.
Vad utomlands påverkar svensk sågverksindu

stri, som exporterar 70 procent av produktio

nen?  

– Ett exempel är Japan. Där har man tagit 
fasta på att i ökad utsträckning ersätta stål och 
betong med trä. Möjligheten att bygga höga 
hus i trä öppnar för ökad export dit. Sågverken 

i det stora exportlan
det Kanada har dragit 
ner sin produktion på 
grund av torka och 
insektsangrepp. Det 

ger minskad tillgång internationellt. Därut
över finns det sanktioner mot export av ryskt 
virke. Sanktioner mot rysk export skapar brist 
på timmer. Detta resulterar i en ny prisupp
gång på trävaror.
Behöver skogsägare hålla koll på trävarumark

naden?

– Ja, sågtimret står för huvuddelen av nettot 
från skogen, men man behöver inte ta några 
förhastade beslut om avverkning. n

5 frågor till ... 

Christian Kopfer

Sanktioner 
mot rysk export 
skapar brist på 
timmer.

… Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handels 
banken. Framöver tror han på vinster som ligger 
över genomsnittet räknat på de senaste 20 åren 
för svenska sågverk. Han tror att efterfrågan på 
timmer kommer att vara stor.
Text Tina Andersson

Redan om fyra år kan det bli 
möjligt för skogsägare i 
norra Sverige att plantera 
förädlad björk. I Västerbot
ten har Skogforsk tillsam
mans med olika skogsbolag 
planterat den förädlade 
björken på försök.

Text Tina Andersson

Förädlad björk har två 
stora fördelar jämfört 

med självföryngrad. Den växer 
betydligt snabbare och kvalite
ten är bättre.

– Tillväxten är cirka 24–28 
procent bättre, det är mycket. 
Den har mindre kvist och klykor, 
och är betydligt rakare, säger 
Sara Abrahamsson. 

HON ÄR FORSKARE på Skogforsk 
och ansvarig för björkförädling
en i norra Sverige.

Skogforsks norra forsknings
station ligger i Sävar. Där finns 
plantskola, laboratorium och en 
anläggning för fröservice till 
skogsbruket. På 1980talet var 
det björkfröplantager i ett av 
växthusen. Nu har björ
ken flyttat in igen efter 
tre decenniers 
uppehåll. 

– Våra 
plantager i 
södra Sverige 
har funnits kon
tinuerligt och vi 

Skog

Skog
har sett att de funge rar. Det är 
brist på björkfrö i dag, och man 
kan inte använda samma mate
rial här som i södra Sverige, säger 
Sara Abrahams
son. 

Hon berättar 
att intresset för 
förädlad björk 
är stort hos 
skogsbolagen, 
som ska göra 
papper och trävaror av egna och 
enskilda skogsägares skogar 
framöver. Inslag av björk är bra 
eftersom det ökar biodiversite
ten. I stället för att bara ha två 
stora trädslag, gran och tall, får 
man ett lövträd också. Dessutom 
kräver certifieringsorganet FSC 
en viss andel lövträd.

– Björk är också ett sätt att 
möta klimatförändringarna. 
Med fler trädslag sprider man 
riskerna för skador av exempel
vis älgbete och svampangrepp. 
Om det bara är självföryngrad 
björk utnyttjar man inte poten
tialen. 

FÖRDELEN SOM bolagen 
ser med just björk är att 

det finns en logistik. 
Massaved av björk är 
redan inarbetad. För 

att trävaruindu
strin kring björk 

ska kunna utveck
las mer behövs 

kontinuerlig tillgång. 
– Med självföryng

rad björk är det svårt 
att lova en viss mängd 

timmer till sågverk. Nu 

Sara 
Abrahamsson

Rakare och  
bättre björk 
om fyra år

MARKNAD

Forskare ska få  
lövvirke att löna sig
Fyra forskningsprojekt delar 
på 5,9 miljoner kronor för att 
skogsägare i framtiden ska få 
mer betalt för lövvirke.
Text Tina Andersson

Göran Örlander är ord
förande i Södras forsk

ningsstiftelse, som delat ut peng
arna. Han berättar att det under 
lång tid blivit en allt större andel 
lövträd i de sydsvenska skogarna. 

– I dag är mycket kring lövträd 
drivet av naturhän
syn och risksprid
ning. Vi vill att 
skogsägarna också 
ska kunna satsa på 
lövet för att det är 
lönsamt, säger han. 

Tre miljoner 
kronor från forskningsstiftelsen går 
till ”Ökat förädlingsvärde för 
svenskt lövträ – från skog till bygg
produkter”. Skogforsk driver pro
jektet 2022–2024 och samarbetar 
med Lunds tekniska högskola och 
Aaltouniversitetet i Finland. De 
ska titta på hur man kan öka an
vändningen av svenskt lövträ vid 
konstruktioner. Särskilt björk är 
intressant. 

– Byggsidan är bra för där finns 
efterfrågan på att ersätta stål och 
betong, inte minst av klimatskäl, 
säger Göran Örlander. 

DET ÄR SVÅRARE att få lövträd än 
barrträd att passa till vanligt sågtim
mer. De är oftast inte lika raka. 
”Fukt och tidsberoende egenska
per hos sydsvenskt lövträ för lastbä
rande konstruktioner” har fått 1,9 
miljoner för att försöka få in mer 
lövträ i avancerade byggprodukter, 
bland annat korslimmat trä. Det 
utförs av Linnéuniversitetet i sam
arbete med tyska forskare 2022–
2024. 

De övriga två projekten drivs av 
Rise och blir klara 2022. n

 

Göran Örlander

med plantager ska det bli lättare, 
säger Sara Abrahamsson. 

Om två år räknar hon med att 
Skogforsk kan börja plocka frö. 
Produktionen i växthusen kan 
vara i full gång om tre år. Fröna 
uppförökas sedan till plantor 
eller säljs vidare av de företag 

som äger dem. Det är Holmen 
Skog, Sveaskog, Stora Enso, 
SCA, Orsa Besparingsskog och 
Skogssällskapet som skrivit avtal 
med Skogforsk.

– Det borde vara möjligt för 
skogsägare att köpa plantor om 
fyra år. 

Björken som Skogforsk tar 
fram passar för södra och mel
lersta Norrland, inte allra längst 
norrut i Sverige. Den kan troligtvis 
avverkas när den är 40–50 år. 

– Skogsägare är vana att ta hand 
om gran och tall. Det blir en lär
process att sköta björk. n

Mindre kvist och klykor är utmärkande för de förädlade björkarna.   FOTO: ULFSTAND WENNSTRÖM

En självföryngrad björk 
växer långsammare  

än en förädlad.
FOTO: SHUTTERSTOCK



Tillväxt  1110  Tillväxt  

Besvärligt väglag,  
men rätt riktning

KOMMENTAR

PRECIS NÄR DEN fjärde globala pandemivågen lagt sig slog 
omikronvarianten till med chockerande kraft. Börsen har  
skakat och elpriserna stigit, men svensk ekonomi är stark och 
inflationshotet är inte så stort som man kan tro. Vi ser före 
tagens investeringar och hushållens konsumtion som viktiga 
drivkrafter framöver.

En svagare tillväxt i ekonomin den närmaste tiden blir  
följden av restriktioner och envisa flaskhalsproblem för indu
strin. Sverige är en liten öppen ekonomi som är beroende av 
omvärlden och världsekonomin har 
drabbats av ett bakslag. Men vi 
räknar inte med en tvärnit för den 
ekonomiska tillväxten, utan snarare 
en paus. 

Den underliggande ekonomin är 
stark och både hushåll och företag 
har lärt sig leva med pandemin. Företagen är fortsatt optimis
tiska om framtiden. De rustar för fortsatt hög efterfrågan och 
ökar såväl investeringar som antalet anställda. Hushållens plån
böcker urholkas i nuläget av höga energipriser men som helhet 
har de ändå en stark ekonomi. Detta i kombination med ett 
högt sparande och ett uppdämt konsumtionsbehov, på till 
exempel nöjen och kläder, talar för att även konsumtionen tar 
ny fart när smittan minskar och restriktionerna fasas ut.

 TILL FÖLJD AV höga elpriser har inflationen i Sverige stigit till 
den högsta nivån på decennier. Men det är bara tillfälligt, för till 
skillnad från i USA sticker inte priserna iväg på andra varor och 
tjänster. Den amerikanska centralbanken må strama åt snabbt 
för att hantera risken för en ihållande hög inflation, men det är 
för tidigt för Riksbanken att höja styrräntan. Det skulle bara 
urholka köpkraften ännu mer. 

Den gröna omställningen måste kombineras med en 
 energipolitik som säkerställer trygg energitillförsel oberoende 
av vädret, och utsatta hushåll måste kompenseras för höga 
energipriser för att undvika bakslag. Regeringens aviserade 
kompensation för höga energipriser om sju miljarder kronor till 
hushållen kan ses i det ljuset. 

Fotnot: Texten baseras på läget i världsekonomin i början av februari 2022.  
Läs rapporten: www.handelsbanken.se/konjunkturprognos

CHRISTINA NYMAN

Chefsekonom
Handelsbanken
christina.nyman@handelsbanken.se

Vi räknar 
inte med  

en tvärnit för  
den ekonomiska 
tillväxten.

MARKNAD

Det finns flera nya stöd att 
hålla koll på i EU:s jord
brukspolitik för åren 
2023–2027. Ersättning för 
precisionsjordbruk är ett av 
dessa.
Text Peter Fredriksson

Även om det kan 
komma att bli 

förändringar i planen är färd
riktningen ganska klar. För  
Ingemar Henningsson, som är 
EUgruppsansvarig på Hushåll
ningssällskapet, råder det ingen 
tvekan om vad som väntar.

– Ja, det är ingen hemlighet 
att det blir mer regler och större 
risk för att den 
enskilde lant
brukaren gör fel 
vid sina ansök
ningar. Och det i 
sin tur innebär 
mer jobb för 
mindre pengar, 
säger han och tillägger att det 
därför är viktigare än någonsin 
för var och en att sätta sig in i hur 
den nya jordbrukspolitiken 
påverkar den egna gården.

Den stora förändringen, som 

ger kännbar ekonomisk effekt, är 
att gårdsstöden sänks med 22 
procent. De pengarna ska i stället 
gå till olika direktstöd. Syftet 
med omfördelningen är att de 
enskilda länderna enklare ska 
kunna anpassa åtgärderna till 
lokala förhållanden.

– Som jag ser det finns det 
därför några viktiga strategiska 
val som de svenska lantbrukarna 
måste göra. Ett av dem är om 
man står inför ett generations
skifte, eftersom stöden till unga 
lantbrukare respektive startstö
det kraftigt förstärks, säger Inge
mar Henningsson, och förordar 
att man därför gör tänkta genera
tionsskiften från 2023 och framåt.

EN ANNAN EFFEKT av den nya 
politiken är att det är viktigare än 
någonsin att välja rätt sorts grö
dor på nitratkänsliga marker för 
att på så sätt maximera stödbe
loppen inom ramen för ersätt
ning för kolinlagring och mins
kat kväveläckage. 

Här går det till exempel att få 
årlig ersättning för mellangrödor 
för kolinlagring. Samma sak 

Jordbruk

Hälsa

Så påverkas  
du av den nya  
EU-politiken

Sedan i höstas kan den som 
är ångestfylld och stressad 
boka KoBTsessioner  
på speciellt utvalda mjölk
gårdar runt om i landet.  
Det är bevisat att umgänge 
med kor dämpar stress och 
ångest. 

Text Marina Tell Eskildsen

Det finns forskning 
som visar att den som 

känner stress och ångest mår 
bättre efter umgänge med kor. 
Detta har Arla tagit fasta på och 
sedan i höstas erbjuds någonting 
som heter KoBTsessioner. 
KoBT är en förkortning av Ko
Besökstid och ska precis som 

KBT, kognitiv beteendeterapi, 
syfta till att minska stress och 
ångest.

PÅ UTVALDA GÅRDAR runt om i 
landet finns det alltså möjlighet 
att boka KoBTsessioner. Under 
sådana sessioner får besökare 
utan kostnad umgås med en ko i 

Ingemar 
Henningsson

Ett av de nya EUstöden ger ersättning för precisionsjordbruk.  FOTO: SHUTTERSTOCK

Nytt projekt från Arla: Ko-terapi ska minska stress och ångest

gäller fånggrödor för minskat 
kväveläckage, som även de ska ha 
sin huvudsakliga tillväxt mellan 
två huvudgrödor.

Ingemar Henningsson kon
staterar att kontrollerna framö
ver kommer att skärpas. För 

närvarande driver EU försöks
projekt med satellitövervak
ning för att hitta arealer som fått 
felaktiga stöd.

HAN SER ÄVEN att det finns en 
risk för att många gårdar med 

ekologisk djurhållning får lägre 
stöd.

– Tidigare var både åkermark 
och betesmark godkända som 
underlag. Framöver kommer 
endast åkermark att räknas. För 
den som har mycket betesmark 

upp till tjugo minuter. 
Meningen är att man ska 
kunna prata av sig och 
varva ned. De terapeu
tiska korna är bra på att 
lyssna och det är fritt 
fram att berätta om alla sina 
bekymmer, enligt Hanna Wen
nerdal på Arla Sverige:

– Många som arbetar 
med kor kan vittna om 
deras trygga och lug
nande inverkan. Efter
som ett nära möte med 
en ko bidrar till harmo

ni och välmående kan det här 
vara ett bra sätt att hitta lugn och 
ro i en annars stressig vardag. n

Ett nära möte med kor kan lindra 
stress och ångest.

kan detta innebära att det blir 
svårt att få ekonomisk lönsamhet 
i en ekologisk djurhållning. Dä
remot finns det många nya stöd 
som är bra utformade, som till 
exempel ersättning för preci
sionsjordbruk. n

KoBT ingår i Arlas 
kampanj Lev i 
muet. 

Här är några av de nya/
förändrade stöden:
l Stöd till unga jordbrukare
l Startstöd
l  Ersättning för ekologisk produktion
l  Ersättning för precisionsjordbruk
l  Ersättning för kolinlagring och 

minskat kväveläckage
l  Ersättning för skyddszoner och 

anpassade skyddszoner
 l  Investeringsstöd för bevattnings

dammar
l  Investeringsstöd för kalkfilterdiken
l  Investeringsstöd för diversifiering 

och utveckling av livsmedelskedja

Läs mer på jordbruksverket.se/stod/
stodtilljordbruketochlandsbyg
den20232027
 KÄLLA: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
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Det ökande intresset för skogsfastigheter som investeringar 

eller lantliga boenden har drivit upp priserna till rekordnivåer. 

För Jennie Bråthén, gårdsmäklare på Ludvig & Co, innebär det 

bråda dagar. 
Text Peter Fredriksson  Foto Daniel Olausson 

Hur ser trenden för jord och 

skogsfastigheter ut just nu? 

– Vi ser två tydliga trender. 
Dels är det helt nya kunder som 
vill flytta pengar från till exempel 
finansmarknaden till fast egen
dom. De här kunderna efterfrå
gar ofta större och dyrare skogs
fastigheter där det går att bedriva 
ett rationellt skogsbruk. Dels ser 
vi att trenden att vilja flytta ut på 
landet är fortsatt stark, som till 
exempel barnfamiljer som vill 
kunna jobba på distans och ha 
möjlighet till mindre odlingar 
eller djurhållning. 
Tror du att de här trenderna kom

mer att hålla i sig?  

– Så länge ränteläget fortsätter 
att vara lågt tror jag att skogen 
som investering kommer att vara 
fortsatt intressant, trots att det 
finns oklarheter kring bland 
annat EU:s taxonomi samt oron 
för framtida granbarkborre
angrepp. Men även lantliga bo
enden kommer att vara fortsatt 
eftertraktade, nu när det finns 

ökade möjligheter för många 
yrkesgrupper att jobba hemifrån. 
Kommer priserna på skog att 

fortsätta uppåt?  

– Jag tror att de stabiliseras på 
den nivån vi ser i dag, vi får kom
ma ihåg att de senaste två åren 
har vi haft mycket kraftiga ök
ningar. 
Är intresset för mindre boende

gårdar detsamma i hela landet? 

– Ja, det vågar jag påstå. I dag 
finns många köpare även till 
fastigheter i områden där ingen 
ville bo tidigare, då pendlingsav

stånd till omkringliggande orter 
upplevdes för stort.
Vilka objekt är mest intressanta? 

– Skogsfastigheter med yngre 
och medelålders skog med fram
tida hög avkastningsmöjlighet är 
enklast att sälja. Här vill köparna 
se ett virkesförråd som är väx
ande. När det gäller boendegår
dar vill köparna ofta ha plats för 
mindre djurhållning och ett 
lagom avstånd till närmaste ort.  
Vilka objekt är fortfarande att 

betrakta som svårsålda? 

– Vi säljer allt vi får in och ofta 
blir det en omfattande budgiv
ning, som överstiger det begärda 
priset.
Du har 3 300 följare på Linkedin. 

Hur använder du det i jobbet? 

– Dels bygger det varumärket 
för mig som gårdsmäklare och 
Ludvig & Co, men Linkedin är 
även värdefullt för min del i det 
dagliga arbetet. Jag samarbetar 
mycket med bankpersonal och 
därför fokuserar jag på att ut
veckla det nätverket. n

Mötet

Jennie Bråthén ser att 
många köpare nu vill ha 
fastigheter i områden där 
ingen ville bo tidigare för 
att pendlingsavståndet 
upplevdes som för stort.

” Vi säljer 
allt vi får in”

Lantliga  
boenden 

kommer att vara 
fortsatt eftertrakta-
de, nu när det finns 
ökade möjligheter 
för många yrkes-
grupper att jobba 
hemifrån.

Jennie  
Bråthén
Ålder: 37.
Utbildning: Fastig
hetsmäklare, fil kand i 
företagsekonomi.
Jobb: Gårdsmäklare.
Intressen: Umgås 
med familjen, sjunga i 
kör samt spela padel.
Brinner för: En 
levande landsbygd.

Fastigheter

Årets statistik från Ludvig 
& Co visar att det genom
snittliga priset för skogs
mark var 535 kronor per 
skogskubikmeter för hela 
landet under 2021. Det 
innebär en uppgång på 
11,3 procent sedan 2020. 
Text Peter Fredriksson

En majoritet 
av köparna,  

62 procent, ägde mark sedan 
tidigare medan 38 procent 
köpte skog för första gången. 
Enligt affärs
områdeschef 
Peter Calde
ron på Ludvig 
& Co Fastig
hetsförmed
ling, som tagit 
fram statisti
ken, ser man en långsamt ökan
de trend för andelen nyetable
ringar. Det syns framför allt i 
mellersta och norra Sverige. 

PRISET PER skogskubikmeter 
har enligt den senaste statisti
ken gått upp 26 procent på fem 
år. Uppgången är procentuellt 
sett lika stor för alla de tre 

landsdelarna. Sett i absoluta tal 
har Ludvig & Co Fastighets
förmedling under flera år sett 
en ökning i prisskillnaden 
mellan södra och norra Sve
rige. Denna prisskillnad kan 
delvis förklaras av bättre boni
teter och högre tillväxt i södra 
Sverige. Här finns även ett 
större antal spekulanter, högre 
priser på 
skogsråvara 
samt i många 
fall högre 
värden på jakt
rätt, enligt 
Hanna Glöd, 
tjänstechef 
skoglig rådgivning på Ludvig 
& Co.  

EN HEKTAR KOSTADE i genom
snitt 36 000 kronor i norra 
Sverige, 80 000 kronor i 
mellers ta Sverige och 127 000 
kronor i södra Sverige 2021. 

Den procentuella ökningen 
var störst i norra Sverige, 18,3 
procent, jämfört med 12,6 
procent i mellersta Sverige  
och 10,3 procent i södra  
Sverige. n

Priset på skogsmark 
stiger i hela landet

38 procent av dem som köpte skog under 2021 gjorde det för allra första 
gången.
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... med gårdsmäklaren som har fullt 
upp med att sälja skogsfastigheter.

Peter Calderon

Hanna Glöd



14  Tillväxt  
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Lärdomar av att
tala med hästar

VIKTORIA AASTRUP 

Utbildning: Nationalekonom, finansanalytiker.  
Befattning: Chef Press/Media på Handelsbanken. 
Ålder: 50. Intressen: Friskis, naturen, design, beteende 
vetenskap, Italien m m. Dold talang: Odlar citroner.

  

Skogssverige

procent av Sveriges 
yta är täckt av skog. 
Av Sveriges totala 
landyta på 41 miljo  
ner hektar räknas 
cirka 28 miljoner  
hektar som skogs 
mark.

70

Sverige är ett av de skogrikaste länderna i världen sett till andelen 
skogsmark av den totala landarealen. Landets skogsvolym är därtill 
dubbelt så stor i dag som för hundra år sedan. Skogen beskrivs 
också som nyckeln till den fossilfria framtiden.

50

procent av skogen brukas 
inte till förmån för andra 
ekosystemtjänster. Av den 
obrukade skogsmarken 

består en tredjedel av formella avsättningar 
där skogsägaren får ersättning. Övriga 
består av frivilliga avsättningar, hänsynsytor 
och lågproduktiv skogsmark. 

procent av Sveriges skogsmark ägs av 
privata enskilda skogsägare. En fjärdedel 
ägs av privata aktiebolag. Resten ägs av 
staten och andra allmänna ägare. 

115
 0

0
0

miljarder skogskubikmeter – så stor är den 
svenska skogsvolymen. Det innebär en 
fördubbling på 100 år.  

14,33
meter i omkrets är den 
över 1 000 år gamla 
Rumskullaeken, eller 
Kvilleken, Sveriges mest 
kända ek. Den är en riktig 
bjässe och kan – trots alla 
dödsdomar som utfärdats 
– fortfarande beskådas på 
en äng utanför Vimmerby 
i Småland. 

procent minskade utsläpp av 
växthusgaser till 2030 är ett mål 
som enligt experter kan uppnås om fossil 
energi ersätts med bioenergi från skogen.

70

3

27

xxland.

U
ppvuxen mer eller mindre mitt i en potatisåker på Öst
götaslätten, och tillsammans med olika djur, lärde jag 
mig tidigt att kommunikation är så mycket mer än bara 
ord. Syftet med kommunikation är just att få en mottagare 
att förstå och känna vad sändaren förmedlar för att där
efter skrida till handling, alldeles oavsett hur många ben 
mottagaren har. 

En förutsättning för att kommunikationen ska bli lyckad är att sändaren är 
lyhörd och lyckas ratta in rätt frekvens för att nå mottagaren. Annars blir det 
brus eller i värsta fall missförstånd. 

FÖR MIG SOM passionerad ryttare kan kommunikation till och med vara en 
fråga om liv och död. I en fart om 35 kilometer i timmen över stock och sten, 
med 500 kilo flyktdjur under mig och med ett hinder som snabbt nalkas, är det 
inte läge att bli missförstådd. Men öronen bekräftar att min häst och jag är 

överens om vad som ska göras. Hopp! 
Att förstå mottagarens situation är A och 

O när du förbereder kommunikation. Vad är 
viktigt för mottagaren just nu? Vilka problem 
kan jag hjälpa mottagaren att lösa? Skaver 
nosgrimman? Oro för massapriser, barkbor
rar, extremväder? Hur kan jag göra mitt bud

skap relevant? Och vad är det jag vill att min mottagare ska komma ihåg? 
Max tre budskap åt gången skulle jag säga är lämpligt. Fundera också ige

nom vilken känsla du vill förmedla. 

MEN VARFÖR KÄNSLA? Visst är det viktigt med siffror och fakta, men den ty
pen av information hamnar oftast i våra hjärnors pannlob, cortex, som är vårt 
korttidsminne, där det snabbare glöms bort. I vårt långtidsminne, hippocam
pus, ristas i stället budskapen in i våra minnesvägar med hjälp av känslor – så 
om du lyckas förmedla en känsla till mottagaren ökar sannolikheten för att hen 
kommer ihåg vad du sagt.

Så mitt tips är att lägga kraft på hur du ramar in dina budskap och din fakta 
med rätt känsla. 

Ju bättre du förberett dig vad gäller relevans, budskap, uppmaning och 
känsla, desto bättre resultat får du, oavsett  
om du rör dig i skritt eller galopp eller möter 
hinder mot nya okända mål. Hopp! n

Max tre  
budskap åt 

gången skulle jag 
säga är lämpligt.

Tusenåring.
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personer är an- 
ställda inom skogs- 
näringen i Sverige.
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9 550
år är åldern på 
Sveriges äldsta 
gran. Den finns  
på Fulufjället i 
Dalarna. 

”Old Tjikko”.

KÄLLA: SKOGSINDUSTRIERNA, SKOGSSVERIGE, LRF, RIKSSKOGSTAXERINGEN, SKOGSSÄLLSKAPET, FOSSILFRITT SVERIGE

procent av den av- 
verkade volymen i 
Sverige består av gran. 
Tallen utgör 33 procent 
av den avverkade voly- 
men. Den resterande 
avverkade volymen –  
12 procent – består av 
lövträd.

55
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Han är lite som tjuren Ferdinand, trivs bäst där 
han kan lukta på blommorna. Tony Irving är född 
och uppvuxen på landsbygden – som han älskar. 
Storstadslivet klarar han sig utan.
Text Martin Röshammar  Foto Kristina Sahlén

PROFILEN

Längtar 
alltid till 
landet

H
är på jorden är vi 
väldigt tillfälligt. 
Vi ska vårda det 
som finns så att 
nästa generation 
kan ta det vi
dare. Det anser 

Tony Irving, välkänd domare i det 
populära tvprogrammet  Let’s dance.

– Det gäller att njuta av det som 
finns när man har tid, säger han.

Han älskar att gå i skogen, att vand
ra och att campa. Landsbygden är på 
alla sätt hans melodi.

– Även om jag är en person som är 
tvungen att jobba i stora städer så 
kommer jag från landsbygden. Jag 
bodde mitt på en äng, det är så jag är 
”uppfostrad”, säger han när han berät
tar om barndomen i England.

– NATUREN ÄR ett sätt att leva. När vi 
växer upp får vi våra rötter, vi får ett 
sätt att bete oss, ett sätt att umgås, ett 
sätt att se på våra medmänniskor, en 
syn på hur vi vill ha vårt samhälle. Att 
bo i en mindre ort är inte att bo på 

landet men grönskan är för mig sam
ma sak som harmoni i livet. 

Det här har han tänkt mycket på. 
Tony Irving promenerar varje dag, 
som i morse till exempel. Då var han 
uppe klockan sex och gick tio kilome
ter. Det är ett sätt att agera i vardagen. 
Oavsett väder går han ut med sina 
hundar. Lyssnandet är viktigt för 
honom. Han lämnar telefonen hemma 
och njuter av det han ser och hör. Han 
tycker mycket om att gå på picknick.

– Att vara utomhus handlar om 
den mer holistiska sidan av livet.  
På landet tar man bättre hand om 
varandra. Att bo i storstaden är mer 
opersonligt. Individualismen regerar. 

EN LITEN SVENSK idyll, så kallar han 
det Norrtälje där han numera bor, den 
ort där hans man växte upp. Tony 
Irving sitter på Åtellet och han presen
terar restaurangens ägare, Sanna, för 
oss. Det är henne och Åtellet han hyr 
sin danslokal av, den finns bara några 
minuter bort. 

Med Tony blir det en frisk språk >
Tony Irving trivs bra i Norrtälje. Där har han nära till 
naturen, som han älskar. Han har också nära till 
flyget så att han kan ta sig till sin familj i England.
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>

kommer från gårdar i närheten. 
Men med närheten till naturen 

kommer ett ansvar, menar Tony. Han 
pratar om hur skogen och ängarna är 
levande men att de också sköts av 
företagare, att det är viktigt att komma 
ihåg det arbetet. Den förståelsen är 
svår att ha, anser han, om man bor i 
”betongdjungeln” och inte ser det 
som görs, inte ser kontinuiteten i 
skogs och lantbrukares verksamhet. 

Kärleken till naturen, till att vandra 

PROFILEN

> blandning, personalen tilltalar honom 
mestadels på engelska och han svarar, 
ibland på engelska och ibland på 
typisk Tony Irvingsvenska med 
brittisk krydda till. Han beställer 
vegetariskt och berättar om hur Norr
tälje håller på att förändras i och med 
att det byggs stort och högt och in
flyttningen ökar. 

NORRTÄLJE, LIKSOM tidigare Nykö
ping, passar Tony Irving perfekt. Dels 
är det nära till flyget, så att han lätt kan 
ta sig till familjen i England, dels är det 
tillräckligt nära till landet. Han ser sig 
som svensk men hjärtat, det finns i 
England. England är landet som for
mat honom, hans moral och hans 
värderingar. Men de trettio åren här 
har adderat nya värderingar och nya 
sätt att se på saker och ting. 

– Här har jag nära till Stockholm 
men också nära, nära, till skogen, där 
det är grönt överallt. 

Han flikar in att det är nära till 
vatten också men att det inte är så 
viktigt för honom. Han har aldrig 
förstått den stora fascinationen för 
vatten. Visst kommer han från ett 
örike, men det är det gröna han vill åt. 

Tony Irving fortsätter i samma 
anda, han poängterar att han tycker 
mycket om närproducerat och att 
tillgången till det förenklas av att  
bo i en mindre stad. Det han köper 

och till att tälta, till den enkelheten, 
delar han inte med sin man. Tony 
säger till och med att Alexander 
Skiöldsparr, som han heter, hatar att 
campa.

Vi tar det från början. Tony Irving 

Tony Irving
Född: Den 5 juli 1966.
Bor: I Norrtälje.
Familj: Maken Alexander Skiöldsparr. 
Är: Aktuell som domare i Let’s dance. 
Har: Sålt sin husbil. Under några år blev 
den ett mysigt sätt att spara pengar på när 
han kuskade runt i Sverige för att jobba 
som frilansande danspedagog. När Tony 
slutade arbeta sålde han husbilen. Hans 
man var inte road av att sova i husbil. ”Men 
åh! Du klev upp på morgonen, du behövde 
inte planera något. En ingivelse i stunden 
kunde föra dig till västkusten. Eller någon 
helt annanstans!”

växte upp i Ainsworth nära Bury, som 
i sin tur ligger i utkanten av det som  
i dag kallas för Greater Manchester. 
Det var grönt överallt och lekte gjorde 
de utomhus, i skogen, på ängarna, i 
träden. Han var också med i scouterna 
och där lärde han sig respekten för 
naturen. Det var också så vandringar 
blev en del av hans vardag. 

– Jag har en barndomsbild, ett 
minne av ett vattenfall som vi badade 
i. För några år sedan gick jag tillbaka 

för att kolla hur det såg ut. Inte var det 
ett vattenfall, det var bara lite vatten 
som rann. 

HAN LER BRETT när han säger att 
naturen stimulerar fantasin, det finns 
inga begränsningar. En liten pöl kan 
bli ett hav. Samtidigt lägger han till att 
i England brukas det mesta i markväg 
och det skapade en medvetenhet om 
det där han pratade om tidigare, om 
att det där gröna är någons mark. 

– Den här ängen är inte bara vacker 
att titta på, den är viktig för produktio
nen. 

Tony frågar mig och fotografen: 
Var kommer vi ifrån, var växte vi upp? 
Han undrar om vi fortfarande åker  
dit ibland och så säger han att han 
aldrig längtade till storstaden. Ändå 
tog dansen honom till London, Los 
Ange les, San Francisco, San Diego 
och Paris. 

– Visst bodde jag i stan men då var 
jag i dansstudion i tio timmar för att 
sedan ta mig hem. På helgerna tävlade 
jag eller uppträdde. Det är bekvämt att 
bo i storstäder men jag såg inte särskilt 
mycket av dem. Jag tror att det är det 
som de flesta gör när de bor i en stad, 
man jobbar och så jobbar man lite till, 
säger Tony Irving.

LIKA TYDLIGT SOM det är att naturen 
betyder mycket för honom är det 
också att han älskar dansen. Men han 
jobbar inte riktigt lika mycket längre, 
han dansar inte lika mycket själv. Han 
sitter bland annat i Danssportförbun
dets styrelse och ser det som att hans 
roll nu bland annat är att kratta mane
gen för framtidens dansare. Samtidigt 
har han en egen dansstudio där han 
håller i träningar och kurser plus att 
han också håller i intensivkurser i 
Stockholm. 

Tre kvällar i veckan tränar han 
dessutom sextio par, dansare som 
aldrig dansat förut. Det ger Let’s dance 
domaren en viktig verklighetsförank
ring, men även en social kick. 

Tony Irving med sina jurykollegor från 
Let’s dance: Dermot Clemenger och Ann 
Wilson. Tony och Ann har varit med i 
programmet sedan starten 2006.  FOTO: TV4

Jag har en  
barndomsbild, 

ett minne av ett vatten- 
fall som vi badade i.

Tony Irving längtar alltid till naturen,  
till att vandra och tälta, till enkelheten. 
Tonys man, däremot, hatar att campa.

När Tony inte sitter 
i Let’s dancejuryn 
reser han runt i 
landet och under 
visar i och före  
läser om dans.
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PROFILEN

> – Från början skulle jag inte bli 
dansare. Det var inte så min dröm såg 
ut. Det var en rolig hobby som gav mig 
en fantasivärld. Alla behöver något 
som gör att de kan försvinna från den 
vanliga världen en liten stund, då man 
kan vara ett med sig själv, säger Tony 
Irving.

I SKOLAN OCH i kyrkan fanns kraven 
från lärare, föräldrar och prästen och i 
omklädningsrummet kunde han 
lämna alla vardagens uniformer och ta 
bort den fasaden, för att bara vara 
avslappnad och njuta av stunden och 
gå in i en bubbla. 

Nöjt konstaterar han också att den 
som dansar aldrig behöver sluta. Täv
lingskarriären kanske är över men det 

Alla behöver något som 
gör att de kan försvinna 

från den vanliga världen en  
liten stund, då man kan vara  
ett med sig själv.

Tillväxt  21

Ä
nda sedan jag började på agronomprogrammet har alla 
berättat för oss studenter hur mycket vi behövs. Jag har 
fått förklarat för mig att de gröna näringarna är framti
den, att det är där framtidens jobb kommer att finnas 
och att vår kompentens är eftertraktad på arbetsmark
naden. Att jag ens sökte in till agronomprogrammet var 
en stor slump med tanke på att jag själv inte visste vad 

en agronom var bara något år innan jag lämnade in min ansökan.
De som inte har rötter inom lantbruket eller nära kontakter med bran

schen har oftast ingen aning om vad en agronom är. Jag har vid flera olika 
tillfällen blivit kallad ergonom, 
astronom eller arkeolog. Om 
lantbruksbranschen ska vara den 
framtidsbransch som alla säger till 
oss unga att den är behövs det mer 
utbildning och kunskap för den 
breda allmänheten. Hur ska vi 

annars få branschen attraktiv? Alla vill kanske inte bli agronomer men kun
skapen om branschen borde breddas. Det skulle finnas så mycket att tjäna  
på det. 

Jag vet att det finns ett stort intresse för de gröna näringarna för innan jag 
började plugga på SLU undervisade jag i de naturorienterande ämnena i en 
mellanstadieskola. Där berättade jag bland annat om lantbruk för elvaåringar 
från storstaden. Barnen var nyfikna, ställde frågor och ville veta mer. Det finns 
ett stort intresse där ute, många vet bara inte om att de har det. 

ATT INTRESSET FINNS ger mig hopp! Jag kommer troligtvis att jobba hela mitt 
liv inom de gröna näringarna. Att folk inte vet vad jag studerar till är inget som 
gör utbildningen eller yrket särskilt attraktivt. Vi behöver ambassadörer som 
kan undervisa och folkbilda om lantbruk. Jag hoppas och tror att det är ett 
sätt att få fler unga att vilja studera och jobba inom de gröna näringarna. För 
att lyckas med det måste vi synas och höras – inte bara när det går dåligt. Vi 
måste visa hur vi vill att framtiden ska se ut. Jag ser fram emot att få vara med 
och göra detta. n

Den gröna näringen  
behöver ambassadörer

Jag har vid flera 
olika tillfällen 

blivit kallad ergonom, 
astronom eller arkeolog.

Krönika

EMMA BRIHALL

Utbildning: Mark/växtagronom. Befattning: Student 
vid SLU. Drömyrke: Att driva en liten gård i Småland. 
Ålder: 24. Intressen: Umgås med vänner. Dold talang: 
Gör nog godast broccolisoppa i hela Uppsala.

går lika bra att fortsätta njuta av dan
sen. 

– Musiken kommer i gång och 
”man är i svepet”. Då finns det ingen
ting annat. Alla problem slutar exi
stera där och då. Nu, precis som det 
var förr. När jag sedan lämnar dansstu
dion kan jag möta verkligheten igen 
med ny energi.  

Då den femtonårige Tony drömde 
om framtiden var det kock han ville 

bli. Han skulle driva en restaurang i 
södra England med sina kusiner. 

– Så den killen som hade de fram
tidsplanerna skulle nog undra: ”Hur 
tusan kunde du hamna här?” Jag pla
nerade inte att åka till USA men blev 
kvar i nästan tio år. Jag hade inte tänkt 
åka till Sverige men flyttade hit ett 
halvår efter att jag kommit hit som 
domare i en tävling och som gästträ
nare. Och inte var det tänkt att jag 
skulle vara med i Lets’ dance heller, 
förklarar Tony Irving och fortsätter:

– Jag var med och utvecklade kon
ceptet men kom med i rutan av en ren 
slump. Men efter första programmet 
hade du behövt släpa mig därifrån, 
sparkande och skrikande. En ny värld 
öppnades för mig! n

I Norrtälje blir kafé och 
restaurangbesöken 
färre men högtidligare 
än i storstaden.
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En temaserie om

Landsbygdsutveckling

1. Nära staden 2. Utanför staden 3. Glesbygden 4. Bonden i staden

Det råder ingen tvekan om att lantbruket är viktigt för att landsbygden ska leva. Ett jordbruksföretag 
sysselsätter fler personer än de som är anställda i verksamheten. Vi besöker Hidinge gård som är ett 
exempel på detta. Läs också om Finland, där det finns lyckade projekt som kan inspirera. 

SLU utbildar landsbygdsutvecklare
På Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kan man numera 
bli agronom med inriktning på landsbygdsutveckling. 
Programmet heter Samhällsutveckling landsbygd och 
handlar bland annat om hur samspelet mellan stad och 
land kan utvecklas.

166 000 personer jobbar med jordbruk
Ungefär 166 000 personer jobbar med jordbruk i Sverige. 
Men jordbrukets och de gröna näringarnas roll för samhäl
let är större än vad statistiken visar. Enligt LRF utgör jord 
och skogsbruket stommen för en rad andra sektorer i 
samhället. 

Ödehus på landet får nytt liv
Årets landsbygdsutvecklare 2021 heter Robert Daniels
son. Utmärkelsen kommer från Riksorganisationen Hela 
Sverige ska leva. Robert Danielsson uppmärksammas  
för sitt projekt Landsbygdsdröm, som går ut på att åter
befolka tomma hus på landet.

Lantbruket skapar
en levande landsbygd
På Hidinge gård är det produk
tion av slaktsvin och odling i 
balans som gäller. Gården har 
flera anställda och är ett av flera 
nav i den levande, blomstrande 
landsbygden på Närkeslätten.
Text Tina Andersson

HÅKAN OCH GUNNEL Wahlstedt på 
Hidinge gård är engagerade företa
gare som ”tänker grönt”. De är både 
ovanliga och vanliga. Deras produk
tion av slaktgrisar är klart större än 
genomsnittet i Sverige och gården är 
pilotgård i föreningen Odling i balans. 
Samtidigt bidrar de på samma sätt 
som andra lantbrukare till en levande 
landsbygd och höga miljövärden. 

Hidinge gård har fyra anställda 
utöver ägarparet, plus någon extra vid 
arbetstoppar. Verksamheten genere
rar ännu fler jobb runt omkring.

– Den som kör foderbilen har 
nästan en heltid bara till oss. Andra 
chaufförer behövs när slaktgrisar ska 
hämtas här och när inköpta smågrisar 
ska köras hit. En gård som har bortåt 
tio anställda säljer hälften av 
sina smågrisar till oss, säger 
Gunnel Wahlstedt. 

Lantbrukare i närområdet 
lägger motsvarande 1,5 hel

tidstjänster på att producera spann
mål som Hidinge gård köper till foder. 
Utöver det kommer arbetstillfällena 
på slakteriet, där grisarna förvandlas 
till livsmedel.

LANTBRUKET ÄR HELT avgörande för 
livsmedelsproduktionen i Sverige, 
fortsätter Håkan Wahlstedt. 

– Vi skulle kunna importera allt, 
men då skulle vi få högre utsläpp  
och ingen makt över hur maten pro
duceras. 

Det handlar också om beredskap. 
Det behöver inte vara krig, det kan 
vara en smitta som covid som gör att 
vi till slut måste svälta om vi inte 
producerar mat inom landet, förklarar 
han. 

– En annan fråga är vad vi ska ha på 
markerna om den inte odlas. Det vore 
inte så trevligt att ha skog överallt. 

WAHLSTEDTS JOBBAR med minskad 
bränsleförbrukning och ökad biolo
gisk mångfald. Flugor hittar ut från 

stallarna genom ventilationen 
och blir föda till fåglar 
och andra djur. Modern 

teknik gör att gödseln från 
grisarna kan spridas på åk

rarna i optimal giva precis när grödor
na behöver den. 

– Maskar hjälper till att bryta ned 
gödseln i jorden. När man sprider 
gödseln ser man att fåglar går och 
pickar på åkrarna. Det blir ett ökat 
djurliv, säger Håkan Wahlstedt. 

EN STOR FÖRDEL med grisarna är att 
gården kan odla diversifierat och få med 
grödor i växtföljden som bara är ekono
miska till foder. Förutom vete och korn 
blir det mycket bönor och ärter. Baljväx
terna håller jorden bördig och eftersom 
de blommar gynnar de pollinatörer som 
bin, humlor och fjärilar.

Det har blivit populärt bland lant

brukare att så honungsört och andra 
blommor på delar av fält för att gynna 
pollinatörer, fåglar och andra djur. 

– Det som gör störst skillnad är om 
man får in blommor med höjd. Då 
kan rådjur och harar också hoppa in 
där och gömma sig. Vi har odlat ham
pa och solrosor i kombination.

Paret känner att viljan att köpa 

2. Utanför staden

svenskt har stärkts hos konsumen
terna de senaste åren. För att få fart på 
företagandet behöver den administra
tiva bördan lätta.

– Ta bort krångel och myndighets
strul. Det ska kännas lätt att driva 
företag, säger Håkan Wahlstedt. 

En önskan är också en bättre lag
stiftning för att dämpa hoten från 
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E Jordbruk, jakt och skogsbruk är viktigast 
Branscher som jordbruk, jakt och skogsbruk har flest 
arbetsställen på den svenska landsbygden. Även sektorer 
som utvinning av mineral, el, gas, värme, vatten, offentlig 
förvaltning och försvar erbjuder arbetsställen på lands
bygden.

Jordbruket är 
viktigt för 
samhället.

djurrättsaktivister. Det skulle hjälpa, i 
kombination med information. 

– Vi vill gärna visa att vi har en bra 
produktion i Sverige. Den största 
anledningen till att folk är misstänk
samma är att de inte vet, säger Gunnel 
Wahlstedt och menar att kunskapen 
om lantbruket måste öka på många 
håll i samhället. n

Honungsört gynnar pollinatörer, fåglar och andra djur. 
 FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Håkan och Gunnel 
Wahlstedt på Hidinge 

gård var under 2021 
nominerade i den 

nationella tävlingen 
Årets bonde. 

FOTO: PRIVAT

Ta bort krångel 
och myndig-
hetsstrul. Det 
ska kännas lätt 
att driva företag.

Håkan 
Wahlstedt
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Varför lyckas de så bra i Finland?

Många företag 
kan drivas från 
vilken plats 
som helst.

Närheten till 
en större tätort 
är en faktor, 
men inte den 
enda.

Det blir allt mer populärt att  
bo på landsbygden. Intresset  
för svenskproducerad mat  
ökar också. Samtidigt minskar 
antalet jordbruksföretag. På 
vissa håll växer andra verksam
heter fram.  
Text Johanna Lundeberg

BEFOLKNINGEN ÖKAR I flera lands
bygdskommuner. Det visar statistik 
från SCB. Det är främst den tätortsnä
ra landsbygden som lockar. I de gle
sare och i de mycket glesa landsbygds
kommunerna minskar befolknings  
mängden. 

– De senaste åren har vi sett en 
liten trend att människor flyttar från 
en tätort till framför allt kranskommu
nerna. Något fler än tidigare söker sig 
också längre ut på landsbygden, men 
när det gäller de riktigt glesa kommu
nerna ser vi fortfarande en avfolkning, 
säger Gunnar Lindberg på Tillväxt
verkets enhet för uppföljning och 
utvärdering. 

Frågan är dock komplex eftersom 
även nativitets och mortalitetstal i en 
kommun spelar roll för statistiken; 
människor kan söka sig till en bygd 
utan att befolkningen ökar.

ATT EN BYGD blomstrar kan ha flera 
förklaringar. Närheten till en större 
tätort är en faktor, men inte den enda, 
förklarar Gunnar Lindberg. Mycket 
annat spelar också in, till exempel god 
infrastruktur och livsmedelsbutik på 
rimligt avstånd. Möjlighet till bred
band ger förutsättningar för invånarna 
att arbeta, utbilda sig och ta del av 
kultur. 

Det gör också att verksamheterna 
blir mindre platsberoende. Maria 
Gustafsson, kanslichef på Lands

Fler vill bo på landsbygden och  äta närodlat

bygdsnätverket, konstaterar att före
tag som verkar på en global marknad 
numera har möjlighet att arbeta näs
tan var de vill:

– Vi ser att en annan typ av verk
samheter växer fram. Vissa är plats
bundna och har sin utgångspunkt i de 
möjligheter och den kultur som finns 
på orten, men det finns också många 
företag som kan drivas från vilken plats 
som helst. Människor som bosätter sig 
på landsbygden tar med sig kreativitet 
och lösningar, och tillsammans med 

Landsbygdsutveckling

dem som redan bor där skapar de nya 
verksamheter, säger hon.

SAMTIDIGT MINSKAR antalet jord
bruksföretag, enligt siffror från Jord
bruksverket. 2021 fanns 58 754 före
tag med verksamhet inom jordbruk, 
skötsel av lantbruksdjur eller träd
gårdsodling. Det är en minskning 
med 19 procent sedan 2007. 

– Vi ser att jordbruksnäringen har 
det jättetufft just nu. Den drabbas hårt 
av bland annat ökade priser på olika 

EU spelar stor roll för mattillgången 
Det finns omkring 10 miljoner gårdar i EU och ungefär 
22 miljoner människor arbetar inom jordbruket. EU är 
känt för sin mat världen över och är nettoexportör av 
jordbruksbaserade livsmedel. EU spelar en nyckelroll för 
att trygga livsmedelsförsörjningen även i övriga världen. 

insatsvaror, transporter och energi, 
säger Maria Gustafsson.

I många andra länder fortsätter 
ekoproduktionen och ekokonsumtio
nen att öka, men efter att ha fått ett 
rejält uppsving under 2010talet 
minskar den nu i Sverige, enligt rap
porten Svensk Ekomarknad 2021. 
Däremot har konsumtionen av 
svenskproducerade livsmedel ökat, 
och när fler också vill handla närpro
ducerat har gårdsförsäljning och reko
ringar ökat i popularitet. n

Gunnar Lindberg,
Tillväxtverket

Maria Gustafsson,
Landsbygds

nätverket

Den tätortsnära landsbygden lockar mest, men fler än tidigare söker sig även längre ut på landsbygden. FOTO: SHUTTERSTOCK

Flera landsbygdskommuner växer
40 procent av landets kommuner har haft en 
växande befolkning under de senaste åren. Bland 
dessa finns det flera landsbygdskommuner, till 
exempel Nyköping, Falkenberg, Vaggeryd, Åre, 
Ulricehamn, Hässleholm och Piteå.

2. Utanför staden

Dialog och samarbete är 
viktiga faktorer när lands
bygdspengar ska fördelas och 
en anledning till att man i 
Finland lyckas skapa många 
olika lyckade landsbygds
projekt. Det säger Svenska 
Lantbruksproducenternas 
Centralförbund, SLC.
Text Johanna Lundeberg

Under 2014–2020 fördelade Fin
land drygt 8,25 miljarder euro till 
olika landsbygdsprojekt. 

– Att Finland lyckas bra med 
olika projekt beror framför allt på ett 
tätt samarbete, från riksnivå till 
regionnivå, och att det finns en bra 
dialog under processen, säger Jonas 
Laxåback, verksamhetsledare på 
SLC. 

RUNT DE KUSTNÄRA städerna hand
lar projekten till stor del om att 
säkerställa en bred jordbrukspro
duktion. SLC:s fokus ligger både på 
den stadsnära och den glesare lands
bygden, och deras projekt kan där
för ha andra inriktningar. Ett exem
pel är Eko Nu. Projektet grundar sig 
i att allt fler konsumenter efterfrågar 
ekoprodukter, och utifrån det har 
SLC tillsammans med andra intresse 
organisationer fokuserat på mark
nadsföring av lokalproducerad 
ekomat, bland annat genom en 

gemensam webbplats och semina
rier. Det har bland annat lett till att 
landets rekoringar har utvecklats, ett 
mentorskap har grundats och ett 
nyhetsbrev har tagit form.

– Projektet har både väckt intres
se bland våra producenter och ökat 
storkökens intresse för ekoproduk
ter, säger Jonas Laxåback. 

ETT ANNAT PROJEKT är initierat av 
Nylands Svenska Lantbrukssällskap 
som under tio års tid har arbetat 
med försök av ekologisk odling av 
främst korn, vete och havre för att se 
hur äldre sorter klarar sig jämfört 
med dem som i dag finns i handeln. 

– Det har funnits en liten brist 
här, att man kanske mest satsat på 
konventionella odlingsförsök, men  
i det här projektet har de i Nyland 
under en längre tid kunnat prova 
och analysera vilka sorter som fun
gerar i ekomiljö, säger Jonas Laxå
back. 

Försöksresultaten har därefter 
kunnat användas på landsnivå.

Knappt hälften av Finlands 
landsbygdspengar kommer från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, FEFLU. 
Resten är statliga och kommunala 
medel. Utöver livsmedelssektorn 
går stödet också till turistverksam
het och landsbygdsindustri. n

Syftet med finska Eko Nu är att öka intresset för lokalproducerad ekomat. 

24
procent av jordbruksföretagen i Sve
rige är heltidsjordbruk. De står för 58 
procent av det totala antalet årsverken  
i jordbruket. Det län som har störst 
andel heltidsjordbruk är Gotlands län 
med 44 procent heltidsjordbruk.Vaggeryd växer.
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 KOMMENTAR

Landsbygdsutveckling

Det är inte längre bara hög lön 
och vettiga arbetstider som är 
attraktivt. Unga anställda vill 
vara en del av något gott och 
betydelsefullt. Hållbarhet och 
bra arbetsgivare är viktigt.   
Text Tina Andersson

 
ATT HITTA intresserad personal med 
rätt kompetens är dagens och mor
gondagens utmaning för lantbruket. 
Företagsledare behöver hänga med i 
tiden för att attrahera arbetskraft.

– Unga människor ställer andra 
krav på företagen där de ska jobba. 
Mjuka värden är viktigare än förr. 
Unga vill ofta att företaget står för 
något bra, som hållbarhet, säger An
nika Bergman. 

Hon är ordförande för arbetsgivar
organisationen Gröna arbetsgivare, 
delägare i ett lantbruksföretag i Närke 
och vd för Hushållningssällskapet 
Halland. Enligt hennes erfarenhet kan 
attraktionskraft vara många saker, 
exempelvis ansvarsgivande ledarskap, 
moderna faciliteter eller spännande 
teknik. Gröna arbetsgivare driver på 
för att lantbruket och andra gröna 
näringar ska få bättre möjligheter att 
hitta passande arbetskraft, men frågan 
måste också ner på gårdsnivå.

– JAG HÖRDE om en tjej som krävde 
referenser på ledarskapet från arbets
givaren hon sökte jobb hos. Det bru
kar ju vara tvärtom. Lantbrukare 
behöver fråga sig själva: ”Vad kan jag 
erbjuda unga människor i dag?” 

Annika Bergman berättar att pro
jektet Jobba grönt har fått stort genom 

slag med annorlunda filmer och bilder 
på Youtube, Instagram och andra 
sociala medier där ungdomar känner 
sig hemma. Projektet drivs av Gröna 
arbetsgivare och LRF sedan 2017.

– Vi hade uppfattningen att ungdo
mar kanske valde bort oss, men det 
var kännedomen som saknades. 

ANTALET ELEVER ÖKAR på natur
bruksgymnasiernas inriktning på 
lantbruk och skog. Det räcker inte, 
utan arbetsgivarna behöver komplet
tera med Fskattare, utländsk arbets
kraft eller yrkesbytare, förklarar An
nika Bergman.

Det finns gott om jobb inom träd
gårdsanläggning, men det är inte så 
populärt bland unga. Utbildningarna 
lockar däremot många vuxna yrkes
bytare.

– Ungdomar är ofta intresserade av 
smådjur på naturbruksgymnasiet, 
men går över till lantbruk, för där 
finns många jobb. 

Gröna arbetsgivare, LRF och flera 
samarbetspartners står bakom webb
sajten gronajobb.se. Där har arbetsgi
vare chans att få bättre träff på sökan
de än genom allmänna annonser. 
Annika Bergman tycker att lantbru
kare ska fortsätta att vara duktiga på 
att berätta om det positiva med att 
producera mat och leva i harmoni 
med naturen och årstiderna. 

– Det är en annan generation som 
kommer in, som har vuxit upp med 
miljöfrågor och klimathot. Om vi kan 
få dem att förstå att vår näring har 
svaren på de stora frågorna är mycket 
vunnet, säger hon. n

Bra ledarskap kan 
locka mer än hög lön

Unga människor 
ställer andra 
krav på före- 
tagen där de 
ska jobba.  
Mjuka värden 
är viktigare  
än förr.

KÄLLOR:  KÄLLA: SLU, LANDSBYGDSDROM.SE, JORDBRUKSVERKET, LRF, EUROPEISKA KOMMISSIONEN

50 000 nya jobb till 2030
När lantbruket växer skapas jobb åt många 
männi skor inom olika sektorer. Enligt en prognos 
från LRF kan det svenska lantbruket skapa 50 000 nya 
jobb till 2030. 29 000 av dessa skapas i modernäringen, övriga 
inom handel, livsmedel, hotell, restaurang och skog.

Annika Bergman 
menar att goda 

arbetsgivare  
är attraktiva och 

kan locka unga 
människor att söka 

sig till lands 
bygden.

FOTO: PRESSBILD

2. Utanför staden

EU:s mål är att bevara landsbygden 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik tillkom redan 1962. 
Den beskrivs som ett partnerskap mellan jordbruket och 
samhället och mellan EU och lantbrukarna. Politiken har 
flera målsättningar där en är att hålla landsbygden 
levande genom att främja jobb i jordbruket. 

Landsbygden lockar på semestern
Mer än 70 procent av Sveriges fritidshus finns på lands
bygden. Turismens utveckling kan fungera som attrak
tionskraft för vissa kommuner. Områden som erbjuder 
friluftsliv i kustlandskap eller i landsbygdskommuner är 
av särskilt intresse, enligt Jordbruksverket.

Landet lockar.

Stora möjligheter till ett 
bra liv på landsbygden
I SVERIGE HAR vi varit duktiga på att skapa värde av det 
som finns att tillgå på landsbygden. Skogen genererar 
råvara till vår skogsindustri, som i sin tur har utvecklat 
och fortsätter att utveckla produkter för världsmarkna
den. Lantbruket har effektiviserats och utvecklats med 
nya grödor, hållbart odlande och hållbar djurhållning.

Potentialen att fortsätta utvecklingen att förädla det 
vi producerar på landsbyg
den är stor, vilket i sin tur 
sannolikt attraherar männi
skor med olika kompetenser 
och utbildningar som i sin 
tur utvecklar landsbygden. 
Pandemin har skapat bestå
ende möjligheter att jobba på distans, vilket har skapat 
förutsättningar för många att välja ett boende utanför 
städer och tätorter och upptäcka landsbygdens förde
lar.

TILL SKILLNAD FRÅN många andra ställen i världen 
finns det i Sverige inte någon direkt landsbygdsfattig
dom. Min analys är att vi i Sverige varit duktiga på att 
fånga upp inkomstmöjligheterna och utveckla och 
förädla dem för att på så sätt skapa ett värde som gynnat 
och gynnar landsbygden.

Därmed inte sagt att det inte finns utmaningar. För 
att vända trenden till en än mer levande landsbygd 
behövs modiga politiska beslut, fortsatt förädling av det 
som produceras, fortsatt kluriga entreprenörer på 
landsbygden samt goda kommunikationsmöjligheter 
och samhällstjänster.

Vår omvärld förändras dessutom snabbt liksom det 
säkerhetspolitiska läget, där självförsörjning är en del 
att ta större hänsyn till. Vi har också miljöutmaningarna 
för vår planet där jord och skogsbruket kan vara en 
naturlig del av lösningen.

En levande landsbygd med hållbart brukande av 
skog och mark är en oslagbar kombination. n

Pandemin 
har skapat 

bestående möjlig-
heter att jobba på 
distans.

JONAS AHLQVIST

Länschef Kronoberg  
Handelsbanken
jonas.ahlqvist@handelsbanken.se
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Johanna och Mårten Rasmusson ser det som ett kall 
att ta fram livsmedel av hög kvalitet. De har ökat sin 
produktion av ekologiskt utekött och letar nu nya 
kanaler för att fler ska kunna köpa.
Text Tina Andersson  Foto Hans Dahlgren

F
rån kaffemuggen på 
köksbordet är det fri 
sikt ut mot ett av 
Bosarps gårds vid
sträckta beten. Där 
tuggar en flock fylliga, 
brunbrokiga kapital

förvaltare på utkört ensilage, i väntan 
på att vårvärmen ska väcka gräset.

– Vi har ett enormt värde i djuren. 
Pengarna finns inte på kontot, säger 
Johanna. 

Deras besättning med köttdjur i 
Blentarp i Skåne har vuxit ganska 
snabbt på senare tid. I dag har de 300 
djur totalt, varav 80 dikor. Det betyder 
80 kalvningar i år. 2023 ska det vara 
100.  

– VI FICK TILLGÅNG till ny betesmark 
för två år sedan och köpte in väldigt 
många kvigor 2020–2021. Vi har 
slaktat en del och betäckt en del. Tidi
gare har vi mest slaktat stutar, efter
som de flesta av de kvigor som fötts 
här blivit betäckta för att öka moder
djursbesättningen, säger hon.

Det kanske inte låter så 
svettigt att driva köttdjurs
produktion när djuren går 
ute året runt, men man får 
en glimt av vidden när man 
hör att gården säljer allt 
nötkött direkt till konsu
ment. Det är ett komplice
rat pussel att lägga med 
försäljning i egen gårdsbu
tik och genom Rekoringar, hemkör
ning av stora beställningar och 
webbordrar med leverans till fasta 
utlämningsställen. En konsument 
köper i snitt fem kilo kött per gång. 
Det blir 50 kunder på ett djur som ger 
250 kilo kött. Med 80 slaktade djur på 
ett år blir det 4 000 kontakter.

– Vår affärsidé är att ta fram kött av 
hög kvalitet, kapa mellanhänder och 
sälja direkt till konsument. Det är det 
roligaste sättet att jobba. Samtidigt är 
det väldigt mycket jobb, säger Johan
na.

VÅREN 2022 ÄR speciell eftersom 
kostnaderna skenat i väg för foder, 

Intresset för 
bra mat är  
drivkraften

Vi fick tillgång 
till ny betes-
mark för två år 
sedan och  
köpte in väldigt 
många kvigor.

Johanna  
Rasmusson

Köttet blir lite dyrare när 
djuren går ute och växer 

långsamt, men kunder med 
stram ekonomi går samman 

och utnyttjar rabatter för tidig 
bokning och mängd.

>

Kycklingarna kom 
mer till Bosarps 
gård inuti sina ägg, 
där de ruvats i 18 
dygn på ett kläckeri. 
Efter 1–2 dygn i 
kartonger på stall 
golvet kläcks äggen 
och kycklingarna 
kravlar ut.

FOTO: JOHANNA 
RASMUSSON



Tillväxt  3130  Tillväxt  
>

> el, diesel, ensilageplast och 
eldningspellets. 

– Nu är det många ut
maningar på samma gång, 
säger Mårten. 

HAN BESKRIVER att de 
precis investerat i en inplas
tare. Maskinen kommer att 
minska dieselförbrukningen 
i vallskörden med 1,7 kubik
meter och göra att det går åt 70 pro
cent mindre ensilageplast på årsbasis. 
I stället för att plasta gräsbalarna en 
och en i fält kan balarna köras gröna 
till gården och plastas in där till långa 
korvar.

Johanna och Mårten driver gården 

tillsammans och har 
samma prioriteringar. 
Djurvälfärd och natur
vård ligger självklart i 
topp. De träffades när de 
utbildade sig till lantmäs
tare på Sveriges Lant
bruksuniversitet Alnarp. 
De tog över Mårtens 
föräldrahem i Rydsgård 

15 kilometer söderut 2006–2007. På 
den tiden jobbade båda heltid borta. 
Det var svårt att få köpa mer mark, så 
de funderade på att komplettera växt
odlingen med lamm eller värphöns. 
Det var så de kom i kontakt med 
familjen Alwén på Bosarps gård,  
som grundat det kända varumärket 
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Bosarpskyckling. Lerjordarna i Ryds
gård gjorde att det inte passade med 
ekologisk utekyckling där. När Alwéns 
skulle trappa ned och sälja sin gård såg 
Rasmussons sin chans. 

– När gården kom ut till salu räk
nade vi på det. Vi köpte den 2012 på 
öppna marknaden med gården i Ryds
gård som säkerhet. Det var ändå en 
stor satsning. Vi amorterar mycket, 
säger Johanna.

JORDEN VID MÅRTENS föräldrahem 
har de kvar, men de har sålt husen och 
arrenderar ut marken. Det kändes 
naturligt att flytta. Föräldrahemmet är 
en växtodlingsgård med lerjordar och 
Bosarp ligger i mellanbygd på sand

jordar med potential för djuruppföd
ning utomhus. 

– Vi är mer intresserade av djur och 
här kunde vi skapa sysselsättning för 
oss själva på gården, säger Mårten. 

Ute på gården leder en grusväg ned 
till det nya kycklingstallet, byggt 
2016. På vägen passerar man de gam
la, mindre kycklingstallen med run
dade tak, som inte används längre. 
Hela området är inhägnat, även om 
kycklingarna håller sig i närheten av 
stallet. Stängslet är mest till för att 
hålla räven ute.

– Tidigare la vi en timme varje 
sommarkväll på att mota in kyckling
arna. Det försvann ändå ungefär 1 000 
kycklingar på en säsong, så stängslet 

betalade sig på bara några år, berättar 
Johanna. 

GÅRDEN ÄR EN av åtta som levererar 
Bosarpskyckling till Kronfågel. Det 
mest manuella momentet inträffar var 
åttonde vecka, när en omgång 
färdiga kycklingar ska fångas 
inför transport till slakteriet. 
Det görs nattetid tillsammans 
med inhyrd personal, som är 
noga med att lyfta varje kyck
ling med två händer. 

I skogen runt gården har 
nötkreaturen liggplatser med 
halm. Dit kan de dra sig tillbaka 
för att ligga skönt även när det är 
kallt och regnigt. Rasmussons 

nötköttskarriär startade med inköp av 
fem kor och försäljning av köttlådor 
till vänner och bekanta. Sedan har det 
rullat på med fler djur och fler kunder. 
Facebook och hemsida är den enda 
marknadsföring de haft, förutom att 
kunder berättat om dem och deras 

vilja att djuren alltid ska ha ett bra 
liv. Nu har affären blivit så stor att 
det behövs nya grepp. Expansio
nen med fler djur gör att tillgången 

på kvalitetskött från deras utekor 
ökar snabbare än efterfrågan. 

– Vi måste hitta någon 
butik eller grossist som 
kan få ut större volymer. 
Vi tänker oss en butik 
som kan köpa hela eller 

De kommande 
åren kommer 
vi att behöva 
investera i  
att bygga två  
utfodringshus. 
Därefter blir det 
mer löpande 
kostnader och 
inga nya, stora 
investeringar,

Johanna 
Rasmusson

Kycklingarna har 
en sluss på sidan av 
stallet, där de kan 
komma ut när det 
är vettigt väder och 
inga restriktioner 
på grund av fågel 
influensa. 
FOTO: JOHANNA RASMUSSON

sssnan.

Ekonomi
Företagsform: Johanna och 
Mårten Rasmusson har varsin 
enskild firma och gemensam 
redovisning i enkelt bolag. Har 
nyligen startat Skånskt utekött 
AB, men inte lagt över verk
samheten dit än.
Omsättning: Cirka 9–10 miljo

ner kronor per år.
Anställda: Timanställda vid 
arbetstoppar, 20–50 timmar i 
månaden för utlastning av 
kycklingar och packning av 
köttbeställningar.
Resultat: Har gått med vinst 
varje år, successivt ökande.

Tidigare la vi en timme 
varje sommarkväll  

på att mota in kycklingarna.  
Det försvann ändå ungefär  
1 000 kycklingar på en säsong, 
så stängslet betalade sig på bara 
några år. Johanna Rasmusson

Johanna sköter det mesta av hantering och transport av djuren, 
avelsplanering, försäljning och marknadsföring. Mårten är den 
som sköter utfodring, ströning, vallskörd och maskiner sant 
genomför gårdens byggprojekt. 

Bosarps gård & utekött ligger i skånska Blentarp.

Det enda paret ångrat är en avverkning av 
vacker tallskog för att få fram kapital. Det 
blev för lite över och återetableringen är 
dålig på gårdens sandjordar. Skogen hade 
haft större värde för dem stående, som 
skogsbete och fin natur.

Produktion
Inriktning: Ekologisk, Krav
certifierad.
Areal: Äger cirka 145 hektar 
åkermark och 40 hektar skog. 
Arrenderar 170 hektar betes
mark. Cirka 50 hektar åkermark 
är utarrenderad på Mårtens för
äldrahem.
Djur: Cirka 9 000–9 500 kyck

lingar per omgång, 6 om
gångar om året. Cirka 300 
nötkreatur totalt med moder
djur, kalvar och ungnöt 1–3 år. 
Odling: Vall till nötkreaturs
foder. Köper gräs på rot av eko
bonde som vill ha vall i sin 
växtföljd. Kycklingarnas foder 
köps färdigt.

Försäljning
Kyckling: Säljs under varu
märket Bosarpskyckling. Det 
grundades av gårdens förra 
ägare och ägs sedan 2014 av 
Kron fågel. Det finns i dag 8 
olika gårdar som levererar 
Bosarpskyckling till Kronfågel. 
Rasmussons tar tillbaka en liten 
del av sin egen kyckling och 
säljer själva. 

Nötkött: Rasmussons säljer 
hela produktionen själva under 
egna varumärket Skånskt ute
kött. Slakteriet i Sjöbo slaktar, 
hängmörar, styckar, packar och 
märker.
Försäljningskanaler: Egen 
gårdsbutik, Rekoringar, webb
butik för beställning till utläm
ningsställen, hemleveranser.
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halva djur och vill sälja under vårt 
varumärke Skånskt utekött. Slutkun
den kommer fortfarande att kunna 
kontakta mig vid frågor om djuren 
och uppfödningen till exempel, säger 
Johanna. 

SEDAN 2018 HAR hon levererat till 
Rekoringar 2–3 kvällar i veckan. Från 
våren 2020 var hon i väg 4–5 kvällar i 
veckan. Från sommaren 2021 har 
intresset för Rekoringarna sjunkit 

tillbaka. Under pandemin job
bade folk hemma, lagade mat 
hemma och prioriterade att köpa 
bra råvaror. Det gick inte åt peng
ar på restaurang och det fanns 
inga andra aktiviteter på kvälls
tid. Nu jobbar många på sin vanliga 
arbetsplats igen och har mindre tid att 
åka i väg och hämta. 

– Det borde finnas någon form av 
utlämningsställen där man kunde 
svänga förbi och hämta upp en kylbox 

med kött. Som matkassarna vid livs
medelsaffärer, säger Johanna.

Rasmussons tycker att det mesta 
gått lätt hittills, även om det tagit 
mycket tid. De tror att anledningen till 
att de lyckats är hårt arbete och att de 
vågat. Gården har fått investerings
stöd från länsstyrelsen för att bygga 
kycklingstallet och pengar från Natur
vårdsverkets satsning Klimatklivet till 
en panncentral i kycklingsstallet. 

– Vi har spänt bågen många gånger 
med de investeringar vi har gjort. De 
kommande åren kommer vi att be
höva investera i att bygga två utfod
ringshus. Därefter blir det mer löpan
de kostnader och inga nya, stora 
investeringar, säger Johanna. 

DE HAR BÖRJAT med markarbetet till 
det första foderhuset, som ska göra 
det möjligt att stänga in djur de behö
ver komma nära. Arbetet ska bli säk

rare och enklare, och utfodringen 
mer hygieniskt. Mårten svetsar 
stommen.

– Det får lov att ta lång tid. Vi 
gör allt själva. Målsättningen är att 
det ska vara klart till nästa vinter, 
säger han. 

De trivs jättebra med livet och 
tycker att det mesta blivit som de 
tänkt. Förra sommaren piggade 
familjen upp sig med något helt nytt.

– Vi skaffade husvagn och åkte ut 
med barnen Signe, 6 år, och Ragnar,  
9 år. Husvagnen är uppställd på sä
songsplats. Det är jätteskönt, som en 
sommarstuga men utan jobb, säger 
Johanna. n
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FTG Cranes AB • 0521-26 26 30 •  www.ftgforest.com

Starkast i klassen!

Nu lanserar vi nya griplastar kranar i den tyngsta och 
starkaste klassen - M81T och M81DT. Två kranar till stora 

skogsvagnar och  mellanstora skogsmaskiner. 
Läs mer på ftgforest.com/moheda/

Vi stödjer och är medlemmar av FSC.
Läs alltid etiketten och produktinformationen 
före användning.

Tel. 070-340 32 01 | 073-980 06 36
info@organox.se | www.organox.se
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Hylonox
Mekaniskt skydd mot snytbaggar

Det ligger i tiden att köpa närproducerat. Johanna och Mårten Rasmusson gillar 
direktkontakt med kunderna och att bygga en relation med dem. 

Gårdsbutiken är öppen på lördagar och 
efter tidsbokning.

Det ekologiska 
köttet är förpackat 
och antingen 
färskt eller fryst. 

>

Viktigt! Behandla även vid avverkning 

av granbarkborreskadad skog.
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BLÅ SIDANNYHETER OCH TIPS FRÅN HANDELSBANKEN   BLÅ SIDAN

Uppge aldrig  
känsliga uppgifter 
i telefonen!
FRÅGA: Hur skyddar jag mig mot  
phishing och andra bedrägerier på  
nätet? Anonym

SVAR: Det kan vara svårt att upptäcka ett 
bedrägeri men det finns några tips och råd 
som kan hjälpa dig att inte bli lurad. Till att 
börja med är det bra att vara uppmärksam 
på avvikelser från det normala. Om du till 
exempel får mejl om leverans av en vara 
som inte beställts bör du vara försiktig och 
inte följa några anvisningar. Det kan mycket 
väl vara ett försök till bedrägeri. När det gäl-
ler just mejl ska du vara extra uppmärksam 
på misstänkta länkar, bifogade filer och saker 
som avsändaradress, grammatik, olika  
typsnitt, varierande textfärger eller felaktiga 
företagsloggor. Allt detta är klassiska var-
ningstecken för phishing.

PÅ LIKNANDE SÄTT kan du få ett samtal eller 
SMS av någon som påstår sig jobba på till 
exempel banken, ett säljföretag eller en myn-
dighet och ber om uppgifter. Det viktigaste 
att tänka på är att aldrig uppge känsliga upp-
gifter eller koder från kortläsaren, eller att 
använda BankID på uppmaning av någon 
annan. Du ska heller aldrig låta någon fjärr-
styra din dator eller mobiltelefon. 

Ett annat tips är att motringa personen, då 
det är svårt att vara helt säker på vem du 
faktiskt pratar med efter att ha blivit upp-

ringd. Tänk även på att bedragaren ibland 
manipulerar telefonnumret så att det ser ut 
som om samtalet faktiskt kommer från före-
taget. Om du tar för vana att motringa till ett 
officiellt telefonnummer kommer bluffen 
snabbt att uppdagas. Ett seriöst företag 
skulle aldrig ringa upp och be om koder eller 
känslig information på det här sättet.

DEN HÄR SORTENS bedrägerier är tyvärr van-
liga i dagens samhälle. Tillvägagångssättet 
går ut på att bedragaren använder sin socialt 
manipulativa förmåga för att lura sitt offer att 

agera på ett felaktigt sätt, ofta via ett påhittat 
scenario och en stressad situation. Bedra-
garna är skickliga och det kan vara lätt att 
falla för trycket och gå i fällan. Om du skulle 
drabbas är det viktigt att så snabbt som möj-
ligt kontakta banken och anmäla skadan som 
uppstått. Tänk även på att alltid polisanmäla.

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

Avdelningen för 
Financial Crime Prevention
Handelsbanken

Ett seriöst företag frågar aldrig om dina konto eller kortuppgifter på telefon.

Missa inte  
Makrosvepet!

Kontoret tipsar

Makrosvepet är ett bra verktyg för den 
som vill ha en övergripande beskrivning 
av omvärldssituationen. Det tycker Mi
chael Johnsson, kontorschef på Handels
banken Drottningparken i Örebro.
Text Marina Tell Eskildsen

MÅNGA KUNDER uttrycker hur bra de anser 
att Handelsbankens veckovisa nyhetsbrev 
Makrosvepet är. Det innehåller avsnitt som 

”Denna vecka i korthet” och 
”Förra veckan i korthet”. 

Genom att läsa Makro-
svepet och ta del av den 
nyhetssändning, som alltid 
medföljer får man en bra 
analys av världsekonomin, 
tycker Michael Johnsson:

– Det går snabbt och lätt 
att ta till sig informationen 
och den är ett av flera verktyg som är till 
stor hjälp i det dagliga arbetet, säger han.

Michael Johnsson tycker också att Makro-
svepet utkommer lagom ofta.

– Det innehåller all-
tid relevant och 
aktuell information, 
presenterat på ett 
bra sätt. I dessa 
tider med den oro 
som finns i vår 
omvärld är bra 
information viktigt. 
Detta sammantaget 
gör att Makrosve-
pet inte bara är populärt hos våra kunder 
utan också fungerar bra för att hålla oss 
själva uppdaterade.

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

Michael  
Johnsson
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Runar Brännlund
Ålder: 64.
Utbildning: Nationalekonomi, statistik, professor  
i nationalekonomi.
Tidigare jobb: Skattemyndigheten i Lycksele, 
Huvudsekreterare i Skatteväxlingskommittén 
1995–1997 samt flera andra kommittéuppdrag. Har 
varit styrelseledamot i Banverket och Trafikverket.
Fritid: Stugliv, natur, fiske och älgjakt i Sorsele. 
Spelar i tre olika rockband (bas, gitarr och sång).

Just nu
… pratar vi koldioxidskatter med ordföranden  
i Vetenskapliga rådet hos Konjunkturinstitutet.

” Inför en negativ  
koldioxidskatt”

Skogsägare som låter skogen stå kvar bör kompenseras med 
en negativ koldioxidskatt. Det säger Runar Brännlund, ord
förande i Vetenskapliga rådet hos Konjunkturinstitutet (KI) 
samt professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, apropå 
KI:s rapport ”Miljö, ekonomi och politik”.  
Text Johanna Lundeberg

Vad visar rapporten?

– Den redogör framför allt för vilken 
roll skogen kan ha i klimatpolitiken, 
men också hur man ska sköta den. Det 
finns många värden i skogen, den ger 
oss skogsprodukter och rekreation, 
men den är också en viktig kolsänka. 
Den svenska skogen bidrar med nästan 
40 miljoner ton upptag av koldioxid på 
ett år, nästan lika mycket som transpor
ter och industrier släpper ut. Nu har 
EU ett förslag på att vi ska ta upp ännu 
mer koldioxid, och rapporten behand
lar också konsekvensen av det.
Ska skogen stå kvar eller ska virket tas 

ner och användas? 

– Ja, det är kärnfrågan, och där finns 
ett problem, att bara vissa av skogens 
resurser är prissatta på marknaden. När 
vi köper papper eller virke betalar vi ju 
pengar för det, och skogsägarna får 
ersättning för att de tillhandahåller 
råvaran. Däremot får de ingen ersätt
ning för att de låter skogen stå kvar. 
Men eftersom vi betalar en koldioxid
skatt när vi exempelvis tankar bilen, så 
borde skogsägare som binder koldioxid 
i stället få en negativ skatt. 
Hur skulle EU:s förslag påverka skogs

industrin?

– Det beror på vilka styrmedel man 
använder. Om staten ersätter skogs
ägarna med marknadspriser så drabbas 
de inte så mycket. Om man i stället 
inför reglering för hur de får avverka 

skogen så drabbas de rejält ekono
miskt. Framför allt drabbas hela 
skogsindustrin, för vi kommer ju 
fortfarande att efterfråga skogs
produkter. Kan vi inte avverka i 
Sverige måste vi importera, 
kanske gå utanför EU. Frågan 
är då vad vi har vunnit om en 
annan skog måste huggas 
ner. Vi måste ha ett globalt 
perspektiv på frågan, för klimatet 
bryr sig inte om nationsgränser. 
Hur kan vi kombinera samhällseko

nomi med ett minskat klimatavtryck?

– Vi måste hitta åtgärder så att vi når 
målet på billigast möjliga sätt. Jag tycker 
inte att man ska dela upp klimatpoliti
ken i olika sektorer – med utsläppshan
del, inhemska mål samt koldioxidut
släpp och upptag i skog och 
mark – som EU gör. I stället 
borde vi ha ett mål för att upp
nå till exempel Parisavtalet, där 
alla sektorer ingår, och minska 
utsläppen där det är billigast.
Vad tror du händer nu?

– Rapporten ligger till grund för en 
stor del av den politik Sverige väljer. Jag 
hoppas att man först och främst ifrågasät
ter EU:s förslag. Det är inte rimligt att 
Sverige och Finland, som har stort koldi
oxidupptag i skogen, ska ta en ännu större 
börda. Det andra är att man sätter ett pris 
på koldioxid så att skogsägarna får betalt 
för att de låter träden växa. n

Den svenska skogen bidrar med 
nästan lika mycket koldioxidupp

tag som transporter och industrier 
släpper ut, säger Runar Brännlund.



för en framtids- 
smart skog
Vill du skapa en livskraftig och lönsam skog utifrån just din 
skogs förutsättningar? Boka in ett rådgivningsmöte med en av 
våra kunniga virkesköpare.
 
Du hittar din närmaste virkesköpare på holmen.com/skog 


