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Ledaren

Du får den här tidningen eftersom du antingen 
sökt EU-stöd eller för att du har anmält 
intresse för att få aktuell information från 
landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Vill du prenumerera på Jordbiten, 
avsluta din prenumeration eller meddela 
adressändring? Skicka e-post till jordbiten.
vastragotaland@lansstyrelsen.se eller ring någon 
i redaktionen, så ordnar vi det. Länsstyrelsen 
skyddar dina personuppgifter. Mer information på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Klimatsmart produktion

Tid för kloka val
I dagsläget går det knappast att skriva en ledare utan att ta upp 
den mycket speciella situation som vi just nu befinner oss i. Sprid-
ningen och följderna av Corona-viruset påverkar oss alla och 
jordbruks- och livsmedelssektorn är påverkad, liksom många an-
dra branscher. 

Länsstyrelsen gör insatser för att stötta företagare, både genom 
våra egna uppdrag och genom vårt samverkansuppdrag med an-
dra i länet. Vi ställer om vårt arbete med tillsyn för att inte öka 
smittspridningen i samhället och för att ta hänsyn till den svåra 
situation som många verksamheter, företag och enskilda har. Vi 
anpassar och riskvärderar vår tillsyn och våra uppdrag och följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Temat för detta nummer av Jordbiten är klimatsmart produk-
tion. De insikter krisen ger oss kring sårbarhet är i krisens ögon-
blick självklara och det är lätt att vara efterklok. Det är viktigt att 
nu vara framtidsklok och snarare tänka omställning än återställ-
ning. I detta är bland annat en livsmedelsproduktion som baseras 
på naturgivna förutsättningar, medvetna matval och mindre 
sårbarhet avgörande.

I tidningen finns både inspiration och fakta om hur vi kan be-
driva klimat smart produktion. En mängd branscher har tagit fram 
färdplaner för att bli fossilfria och där spelar jord- och skogsbru-
ket en stor roll. I den omställning som planerna innebär kommer 
efterfrågan på bioråvaror att vara betydande.

Sverige har som mål att ha nettonoll-utsläpp av växthusgaser år 
2045. Genom att binda in kol i jord- och skogsbruksmark, men 
också genom att koldioxid fångas in vid stora industrier, kan 
netto utsläpp uppnås samtidigt som jordbruksproduktion med ut-
släpp av metan och lustgas finns kvar. Det är tydligt att de areella 
näringarnas möjligheter att binda in kol på olika sätt kommer att 
vara viktiga framöver. 

Till sist vill jag puffa för att du kan vara med och nominera till 
det nyinstiftade priset Årets kökshjälte i Västra Götaland. Årets 
kökshjälte är någon som gjort en insats för den lokala maten i of-
fentliga kök, vilket leder till att köken lagar mer mat med svenska 
och lokala livsmedel i det offentliga. Det vill vi på Länsstyrelsen 
givetvis uppmärksamma. Vi kan alla bidra till en klimatsmart pro-
duktion genom att som konsument efterfråga svenska livsmedel 
och livsmedel producerade med mindre negativ klimatpåverkan - 
genom att göra medvetna matval i vår egen vardag. 

Marie Andreasson

landsbygdsdirektör
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Färdplaner mot en
nära framtid
Under lång tid har det sagts att jord- 
och skogsbruket har tiden för sig. 
Ökade behov av biomassa för livs-
medel, material, fibrer och biobränsle 
kommer att innebära att de areella 
näringarna sitter på en viktig resurs-
bas. Frågan har varit när detta ska 
omsättas i praktiken. 

Varken politiken eller marknaden 
har levererat utifrån de behov som 
inte minst klimatfrågan skapar. Nu 
är det andra tider på många sätt. Ut-
över den ytterst allvarliga situation 
hela världen står inför kopplat till 
virus-härjningar står vi inför ett stort 
omställningsbehov för hela samhäl-
let och inte minst energisystemet. 
Låt oss hoppas att möjligheten tas 
när samhällsmaskineriet och ekono-
min får fart igen. 

Stor efterfrågan
Inom ramen för initiativet Fossilfritt 
Sverige har en mängd branscher 
tagit fram färdplaner för att bli fos-
silfria. En snabb genomgång visar 
att förnybara råvaror i form av både 
biodrivmedel och bioråvara på olika 
sätt är något alla vill ha inom närtid. 
När dessa planer ska realiseras kom-
mer efterfrågan bli stor. Inte bara på 
bioråvara, utan också på att politiken 
och det offentliga gör sin del av 
arbetet. 

Biodrivmedel blir oumbärliga
Bygg- och anläggningsbranschen 
såväl som bergmaterialbranschen 
ska halvera sina fossila utsläpp till 
2030 jämfört med 2015 års nivå. Fly-
get anger att inrikesflyget ska vara 
fossilfritt 2030 och att allt flyg som 
lyfter i Sverige ska vara fossilfritt till 
2045. Dagligvaruhandeln anger att 
förpackningar ska vara förnybara el-
ler återvinningsbara 2030. Till detta 
kommer åkeri- samt sjöfartsnäring-
en. Självklart kommer elektrifiering 

vara en viktig del i omställningen, 
men biodrivmedel kommer vara 
nödvändiga.

Utmanande och viktigt
Även lantbruksbranschen såväl som 
skogsnäringen har färdplaner med 
mer självklara kopplingar till de are-
ella näringarna. Lantbruksnäringens 
färdplan presenterades i januari i år. 
Ett delmål för lantbruksnäringen 
är en ökad ambition från 25 procent 
fossilfritt för drivmedel, torkning 
och värme år 2020 till 40 procent år 
2025. Om tio år är målet 100 pro-
cent. Det är en stor men viktig 
utmaning som också bygger på att 
de drivmedel som används är produ-
cerade i Sverige. 

Omstart ger möjligheter
Dessa satsningar sker inte av sig 
själva. Viktigt är att samhället och 
det offentliga tar sitt ansvar på olika 
sätt. Nyligen presenterades två ut-
redningar som tangerar detta områ-
de. Dels en biogasutredning, dels en 
utredning om klimatpositiv framtid 
med stort fokus på möjligheterna att 
lagra kol i biomassa såväl som olika 
infångningstekniker. Den omställ-
ning och omstart som samhället är 
i behov av är trots allt en möjlig-
het. Rimligtvis är det satsningar på 
långsiktigt hållbara lösningar som 
kommer att premieras, och inte 
kortsiktiga återställare i återvänds-
gränder. Här har vi alla viktiga roller 
att spela.

Läs mer på fossilfritt-sverige.se

Fredrik Fredrikson
Enheten för 

landsbygdsutveckling
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Klimatsmart produktion

Viktig klimatsatsning i Netto Noll
Arlas stora klimatsatsning har som 
målsättning att år 2045 ha nettonoll 
klimatavtryck. Det betyder att den 
mängd koldioxid som lagras in i väx-
ter genom fotosyntesen ska vara lika 
stor som utsläppen av växthusgaser. 
Sedan kampanjen Eko Netto Noll 
startade för ekologiska produkter har 
Arla halverat försäljningstappet på 
dessa.

Sedan 1990 har Arlas mjölkbönder 
minskat utsläppen med 1 procent per 
år. Det ska nu tredubblas till 3 pro-
cent per år under det kommande 
årtiondet. Detta för att lyckas med 
att nå målen till 2045, att ha ett netto 
noll klimatavtryck. 

Så minskar utsläppen
Den ekologiska produktionen har 
gått först, Arlas ekologiska produk-
ter under varumärket Arla Ko® Eko 
är klimatkompenserade. Till 2022 

ska allt bränsle på de ekologiska 
gårdarna vara fossilfritt. Ekologiska 
gårdar måste göra en klimatberäk-
ning för att se var gårdens styrkor 
och svagheter finns. Genom att göra 
klimatberäkningen får lantbrukarna 
lite mer betalt per kilo mjölk. Går-
dens förbättringsmöjligheter kan 
sedan identifieras med hjälp av en 
rådgivare. Hen ger råd om hur går-
den kan minska sin klimatpåverkan 
utifrån förutsättningarna, det går ju 
också hand i hand med lönsamheten 
på gården. Om kol dioxidutsläppen 
minskar förbättras också ekonomin.

Klimatkompenserar utomlands
De utsläpp som svenska lantbrukare 
inte kan få bort kompenserar Arla 
för i certifierade projekt i andra 
delar av välden. Projekten arbetar 
till exempel med att skydda skog 
i Indonesien som annars riskerar 
att huggas ner, att plantera träd i 

Uganda och investera i mindre bio-
gasanläggningar i Kenya, Tanzania 
och Uganda. Biogasen kan sedan 
användas vid matlagning, istället för 
att använda kol. 

Få mer betalt
Konventionella gårdar har ännu inga 
krav på förnybar el eller fossilfritt 
bränsle. Även dessa lantbrukare 
kan få lite mer betalt per kilo mjölk 
om de gör en beräkning i Arlas nya 
klimatberäkningsprogram. Till 2045 
ska utvecklingen gått så långt att 
alla Arlas gårdar har ett nettonoll 
klimatavtryck.  

Resultaten av satsningen
Koldioxidutsläppet per kilo mjölk 
har minskat med 24 procent sedan 
1990 och fotavtrycken från ett kilo 
mjölk är mindre än hälften av det 
globala genomsnittet. Arla arbetar 
fortsatt för att kunna mäta den kol-

inlagring gårdarna redan har, bland 
annat genom odling av gräs till bete 
och foder.

Enligt Arla har kampanjen Netto 
Noll varit uppskattad, men de ser 
fortfarande utmaningar med ekoför-
säljningen. De kämpar med att ska-
pa tillväxt för sina ekologiska pro-
dukter, eftersom ekomarknaden inte 
växer på samma sätt som tidigare. 

Ur en bondes perspektiv
Kjell Eriksson från Ekholmens sä-
teri i Mellerud är en av de ekolant-
brukare som lämnar mjölk till Arla. 
Han har 180 mjölkande kor och 
cirka 700 hektar åker och betesmar-
ker. Kjell började lämna mjölk till 
Arla 1981 och gick över till ekologisk 
produktion 2006. 

Som Kjell ser det ingår klimat-
aspekten redan i valet av att driva en 
ekologisk gård. Han odlar mycket 
proteingrödor såsom lupin och 
bondbönor samt har en hög andel 
klöver i sina vallar. Dels för att få 
eget proteinfoder, dels för att tillföra 
kväve till marken. Gödsel kommer 
till stor del från den egna gården, 
vilket bidrar till att driva gården som 
ett eget kretslopp.

Bränsle till lantbruksmaskiner
För att spara bränsle används trakto-
rer med GPS-styrning. Vid ogräsbe-
kämpning kan de då köra radhack-
ningen med precisionskörning och 
därmed optimera bränsleutnyttjan-
det. Enligt Arlas satsning ska Kjell 
ha ställt om till fossilfritt bränsle 
2022. Han tror då att han kommer 
att få köra på biobränslet HVO (hy-
drogenated vegetable oil). Dock kan 
priset på HVO vara alltför högt för 
att det ska vara lönsamt. Priset på 
mjölken skulle då behöva stiga. Kjell 
är även med i projektet Biogas Brå-
landa, men ser att det skulle krävas 
ytterligare utveckling innan de kan 
använda den gasen som bränsle till 
traktorerna. Det är därmed osäkert 

om han klarar att ställa om till fos-
silfritt bränsle redan till 2022. 

Klimatberäkningen i praktiken
Kjell berättar att den största föränd-
ring som skett sedan Arla påbörjade 
sin satsning för klimatet är att de 
nu får göra Arlas klimatberäkning. 
Den är omfattande och innehåller 
runt 200 frågor som ska besva-
ras. Det gäller att tänka till för att 
kunna besvara frågorna och den tar 
därmed en del tid att genomföra. 
Förhoppningen är att de med hjälp 
av en rådgivare sedan ska kunna 
hitta gårdens svagheter och kunna 
åtgärda de lägst hängande frukterna 
till att börja med. Alltså de åtgärder 
som kräver mindre ändringar, men 
som sparar både på klimatet och 
ekonomin.

Kjells funderingar om Netto Noll
– Satsningen var nödvändig för att 
följa med i tiden, säger Kjell. Det är 
ett bra sätt att marknadsföra eko-
logisk mjölkproduktion. Dock tar 
klimatberäkningen mycket tid och 
vissa frågor känns inte relevanta. 
Det är positivt att Arla vill ha in 
synpunkter och är medvetna om att 
vissa delar behöver anpassas, avslutar 
han. 

Elin Mattsson
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Klimatsmart produktion
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Stort kliv för biogas

I över tio år har lantbrukare runt 
Götene pratat om att bygga en 
gemensam biogasanläggning. De 
vill höja värdet på sin stallgödsel, 
minska skadliga utsläpp från lagring 
och spridning, och samtidigt produ-
cera bränsle som kan ersätta fossila 
drivmedel.

2017 tog de kontakt med Sveriges 
största biogasproducent, Gasum, 
som nu är den tilltänkta ägaren 
av anläggningen. 2018 bildade de 
en ekonomisk förening. Ifjol fick 
Gasum ett investeringsstöd för pro-
jektet på 158 miljoner kronor från 
Klimatklivet. Det är det största stöd 
Naturvårdsverket någonsin har be-
slutat inom Klimatklivet. Nu pågår 
planprocessen i kommunen. Målet 
är att anläggningen ska vara igång 
våren 2023.

80 gårdar involverade
Planen är att uppemot 350 000 ton 
substrat per år ska rötas i anlägg-
ningen. 90 procent av detta ska 
vara stallgödsel. Resten kommer 
att vara spannmålsavrens, gammalt 

ensilage och livsmedelsavfall. Den 
ekonomiska föreningen har nu drygt 
40 medlemmar, och kontakt med 
lika många gårdar till som vill vara 
med och få sin gödsel uppgraderad 
i anläggningen. Gårdarna ligger i 
området mellan Billingen och Kin-
neviken. Projektet räknar med ett 
överskott av biogödsel, som går att 
sälja till växtodlare i trakten.

Bygga satellitbrunnar
Ännu finns inga bindande avtal 
mellan lantbrukarna i projektet och 
Gasum. Däremot finns en avsikts-
förklaring, som handlar om samar-
bete. Föreningen har fått pengar från 
Leader för att göra kalkyler för varje 
gård inför nödvändiga, eller åtmins-
tone smarta, investeringar i nya göd-
selbrunnar. Det gäller till exempel 
för dem som nu bara har fastgödsel, 
men som kommer att ta emot bio-
gödsel för att sprida på sina odlingar. 
Dessutom ser många en fördel med 
att passa på att bygga satellitbrunnar 
att ta emot biogödseln i. Därmed 
kan slangspridning bli vanligare och 
gödseltransporterna kan minska 

 

inom gården. Det kan med-
föra mindre markpackning 
och bättre utnyttjande av 
gödselns näring.

Kyla med kryoteknik
Den gas som ska produceras 
kommer att kylas ner med 
så kallad kryoteknik. Då är 
gasen flytande, alltså inte 
längre en gas. Man brukar 
säga att den flytande gasen 
tar 1/600-del av volymen den 
skulle ha i gasform.  Att ha 
flytande metan som bränsle 
blir mycket mer användbart 
för lastbilar med tunga trans-
porter och långa avstånd, 
jämfört med den fordonsgas 
vi kan tanka våra bilar med 
idag. 

För mer information se  
www.gotenebiogas.se och  
www.gasum.se. 

Åsa Flodin
Enheten för 

landsbygdsutveckling

 Ritning på den planerade biogasanläggningen i Götene. Illustration: Gasum

Vill du ha rådgivning kring 
kvävestrategi med stallgödsel 
– rå eller rötad? Gå in på www.
greppa.nu/vastragotaland för 
att få kontaktuppgifter till 
aktuella rådgivare.

Pionjär inom fossilfria 
drivmedel

Klimatsmart produktionKlimatsmart produktion

På Naturbruksskolan Uddetorp i 
Skara har man sedan sex år tillbaka 
drivit lantbruket helt med fossil-
fria bränslen. Valet att bli fossilfria 
grundades i flera saker, dels ett 
innovationsprojekt som då drevs på 
Uddetorp, och dels Västra Götalands-
regionens målsättning om att hela 
regionens verksamhet ska bli helt 
fossilfri. Det var helt enkelt dags att 
tänka om och prova något nytt. 

Det som främst används är biodriv-
medlet HVO, en typ av biodiesel 
som till största del produceras av 
slaktavfall. Gunnar Laurell, yrkeslä-
rare på Uddetorp, är en av dem som 
varit med i övergången till att bli 
fossilfria. 

– På sikt strävar lantbruket i hela 
Sverige efter att bli helt fossilfritt. 
Både för de rent klimatmässiga 
vinsterna, men också för att ännu 
mer kunna profilera lantbruket som 
något naturnära och miljövänligt, 
berättar han. 

Trots att många är intresserade av 
fossilfria bränslen och alternativ till 
diesel är det fortfarande ovanligt att 
använda sig av det inom jordbruk. 
Främst är det en ekonomisk fråga. I 

en jämförelse med traditionell diesel 
är HVO något dyrare. Dessutom 
betalas en skattebefrielse från koldi-
oxidskatten ut med 1,93 kr per liter 
för vanlig diesel. Denna återbetal-
ning utgår om du använder fossilfria 
bränslen, eftersom du då inte betalat 
någon koldioxidskatt från början. 

Testar flera gröna drivmedel
På Uddetorp har de inte bara provat 
HVO, utan även flera andra fossil-
fria bränslen. Bland annat biodieseln 
RME, som tillverkas av råvara från 
raps, samt eldrivna fordon. Anled-
ningen till att de valt att använda 
just HVO är att det är så likt vanlig 
diesel att ingen skillnad märks i 
köregenskaper och att det är lätt att 
ställa om till. På grund av likheten 
till diesel har många maskintillver-
kare godkänt att HVO kan användas 
i deras maskiner. Därför går det bra 
att tanka HVO i den redan befint-
liga fordonsflottan. 

Gunnar framhåller att vi i fram-
tiden behöver använda oss av flera 
olika drivmedel för att kunna täcka 
behovet av fossilfria bränslen.

– För att jordbruket på sikt ska 
kunna ställa om till att bli helt fos-

silfritt behöver vi titta på flera olika 
typer av bränslen, fortsätter han. 
Alla kan inte köra på HVO, då 
räcker inte tillgången. På Uddetorp 
har vi sett att mindre maskiner som 
används inom gården fungerar bra 
på el, eftersom de används i kortare 
intervaller och kan stå och ladda 
mellan användningarna. 

Medskick till framtidens lantbrukare
På Naturbruksskolan Uddetorp ut-
bildas gymnasieelever inom lantbruk 
och får på så sätt med sig miljötän-
ket genom hela utbildningen. 

– De allra flesta är positiva till att 
köra fossilfritt och nyfikna på alter-
nativa drivmedel. Men eftersom vi 
inte upplever någon större skillnad 
jämfört med vanlig diesel, så är det 
ingenting vi reflekterar över i var-
dagen. Det blir naturligt för både 
elever och personal, avslutar Gunnar.

Sofie Bertilsson
Kommunikatör 

Naturbruksförvaltningen
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Gröna proteiner från vallen

 

För att hållbart och lönsamt möta 
kraven på ökad livsmedelsproduktion 
och minskat beroende av fossila en-
ergiråvaror behöver vi presentera tek-
niker och affärsmodeller som stödjer 
en ökad nyttjandegrad av åkrar och 
gräsvallar. Produktion av bioenergi 
kan ske med metoder som är bättre 
eller sämre för miljö och klimat. 

Nya metoder har höga krav på att 
visa helhetslösningar som bidrar till 
minskad miljö- och klimatbelast-
ning. Lösningarna behöver vara flera 
och flexibla. Ett exempel på detta i 
Västra Götaland är etableringen av 
en svensk-dansk utvecklingsplatt-
form för grön bioraffinering, Green 
Valleys. På Naturbruksskolan Söt-
åsen i Töreboda bygger de en de-
monstrationsanläggning för raffine-
ring av gräs- och baljväxter. Planen 
är att börja göra testkörningar i maj 
i år. På Aarhus Universitet i Foulum 
finns den danska delen av utveck-
lingsplattformen, en större demon-

strationsanläggning. De optimerar 
just nu en uppskalad version av den 
som byggs i Töreboda. 

Nya tester med ensilage
Vid det gårdsbaserade bioraffina-
deriet i Töreboda kommer både 
färsk och ensilerad grönmassa att 
användas som råvara. Vid försök i 
Danmark har de sett ett ökat mjölk-
utbyte med högvärdigt proteinfoder 
från färsk grönmassa jämfört med 
klöver/gräsensilage. För att bioraf-
finering ska bli kommersiellt intres-
sant behöver anläggningen kunna 
köras under en större del av året, 
inte bara under växtsäsong. Därför 
testas olika ensileringsbehandlingar 
för att säkra en hög andel protein i 
presskakan även från ensilerad grön 
biomassa.

Elisabet Nadeau, forskare vid 
SLU, förklarar: 

– Genom grön bioraffinering får 
vi ut högvärdiga proteinfodermedel 
från vallen som ett sätt att regionalt 

producera proteinfoder till idisslare 
och enkelmagade djur. Vallen, som 
är flerårig, är ett mer klimatsmart 
proteinfoder jämfört med ettåriga 
baljväxter. Presskakan innehåller 
högvärdigt protein som bryts ner 
långsamt i vommen eller tas upp 
först i mag-tarmkanalen för att an-
vändas för tillväxt och mjölkproduk-
tion. Dessutom gynnar fibern idiss-
lingen, vilket ger en bra vommiljö.

Miljö- och klimatfördelar
Det är viktigt att visa olika avsätt-
ningsvägar för de fraktioner som en 
bioraffineringsprocess ger. Green 
Valleys har fokus på högvärdigt pro-
teinfoder som en viktig slutprodukt 
genom dess höga marknadsvärde 
och möjlighet att minska vårt bero-
ende av importerat sojafoder. Green 
Valleys utvecklingsplattform visar 
möjligheter till utökad samverkan 
mellan gris-, mjölk- och nötkötts-
producenter. Framtida gemensamma 
investeringar i grön bioraffinering i 
kombination med biogasproduktion 
kan öka andelen regionalt produce-
rat foder och bioenergi, vilket sänker 
lantbruksföretagarnas miljö- och 
klimatavtryck. Genom att införa 
ökad andel vall i växtföljden bidrar 

konceptet också till ökad kolinlag-
ring, ökad biologisk mångfald och 
minskat näringsläckage.

Optimerad biogasproduktion
Green Valleys visar fördelar med 
grön bioekonomi, och aktiviteter 
ledda av Aarhus Universitet Foulum 
optimerar integrationen mellan grön 
bioraffinering och biogasproduktion. 
Här pågår tester som koncentrerar 
sockerhalt i restjuicen (brunjuicen), 
den fraktion som blir råvara för bio-
gas. Målet är att skapa en flexibilitet 
i vilka substrat som kan användas i 
biogasanläggningen. Till exempel 
göra lösningen intressant även för 
dem som inte har tillgång till gödsel.

Effektiv markanvändning
Genom miljösystemanalyser, som 
genomförs av Chalmers, kommer 
Green Valleys visa hur olika pro-
cessalternativ påverkar miljö- och 
klimatavtryck. Arbetet visar hur 

integration mellan bioenergiproduk-
tion och grön bioraffinering kan vara 
en del i det framtida lantbrukets 
cirkulära system. I de kartläggningar 
som Oskar Englund med flera vid 
Chalmers har gjort ser vi att Dan-
mark och Skåne skulle vinna mycket 
på att föra in mer fleråriga grödor i 
växtföljderna för ökade mullhalter, 
det vill säga ökade kolsänkor. Uffe 
Jørgensen, Aarhus Universitet, kom-
pletterar bilden med att visa att om 
vi strategiskt planterar in åtminstone 
10 procent mer gräsmarker i de mest 
kvävekänsliga områdena i Danmark 
kan vi möta EU:s tuffa miljömål. 

Demonstrerar grön bioraffinering
Till hösten kommer Green Val-
leys arrangera demonstrationer och 
workshops för att visa hur grön bio-
raffinering fungerar och hur det kan 
kopplas till biogasproduktion. Det 
är en styrka för Västra Götalands-
regionen att få vara en del av en 

 Raffinering av vallgrödor ger ett högvärdigt protein i form av pasta eller, som här, 
pulver. Bild från Foulum, Danmark.

 Hösten 2020 demonstreras grön bioraffinering på Sötåsens Naturbruksskola, Töreboda. Bild från Foulum, Danmark.

utvecklingsplattform med modern 
teknik som kan appliceras på gårds-
nivå. Agroväst håller i arrangemang 
som planeras i Danmark och Sverige 
dit intressenter inom bioenergi, pro-
teinfoder och biomaterial kommer 
bjudas in.

Kontakta Agroväst för mer 
information, www.agrovast.se.

Ulrika Åkesson
Projektledare Green Valleys 

Agroväst

Green Valleys partners
Green Valleys finansieras ge-
nom medel från Interreg 
Öresund-Kattegatt-Skagerrak 
och Västra Götalandsregio-
nens regionutvecklingsnämnd. 
Partners i projektet är Västra 
Götalandsregionens Natur-
bruksförvaltning, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Chal-
mers Tekniska Högskola, Hus-
hållningssällskapet Sjuhärad, 
Aarhus Universitet och Skive 
kommune.

Klimatsmart produktionKlimatsmart produktion
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 Niklas driver gården tillsammans med sina tre barn. Här syns han med två av dem, Emelie och Robin, framför några av korna i 
ladugården.

Kolinlagring – 
en viktig pusselbit 

Sverige har som mål att ha nettonoll-utsläpp av växt-
husgaser år 2045. Vad menas med det egentligen? 
Alla fossila bränslen kommer inte att vara borta då 
och utsläpp av metan och lustgas från jordbruket 
kommer att finnas kvar. Genom att binda in kol i 
skogs- och jordbruksmark och genom att koldioxid 
fångas in vid stora industrier, kan nettoutsläppen 
ändå bli noll. 

Om koldioxid från biobränslen fångas in och lagras 
får vi negativa utsläpp, vilket är positivt eftersom det 
är en möjlighet att sänka koldioxidhalten i atmos-
fären. Vi är inte där än, men denna typ av lösningar 
är nödvändig för att nå de uppsatta klimatmålen. 
Mycket kring detta finns att läsa i utredningen Vä-
gen till en klimatpositiv framtid. 

Möjligheter i de areella näringarna
När det gäller kolinlagring i jordbruket föreslås åt-
gärder som mellangrödor, agroforestry, energiskog 
samt beskogning av nedlagd jordbruksmark. För att 
minska avgången av koldioxid från organogena jor-
dar föreslås återvätning. Det är tydligt att de areella 
näringarnas möjligheter att binda in kol på olika 
sätt kommer att vara viktiga framöver. En viktig 
fråga kopplat till detta är vilka sektorer som ska till-
godoräkna sig nyttan och vilka som i slutändan får 
betalt för den skapade nyttan. 

Kompensera där eller producera här
Redan idag finns möjligheter att klimatkompensera 
utsläpp. I många fall handlar det om trädplantering 
i andra delar av världen. Den typen av kompen-

sationsåtgärder har diskuterats mycket de senaste 
åren. Är det rimligt att vi tar ytor i anspråk i Afrika 
för att kompensera våra fossila utsläpp? Kanske bor-
de mer livsmedel produceras på ett hållbart sätt där.

Var produceras vår mat?
Frågan är inte helt enkel. År 2011 var våra markan-
språk i Afrika, Asien och Sydamerika, som en följd 
av vår matkonsumtion, lika stora som de arealer 
jordbruksmark vi brukade i Sverige. Vår livsmedels-
konsumtion baserades till 60 procent på ytor i andra 
länder. Detta framgår av en stor studie (PRINCE) 
som bland annat analyserade resurs- och markvänd-
ningen för svensk livsmedelsproduktion. 

Vi måste matcha behoven
Det mesta talar för att vi behöver nyttja de arealer 
vi har på hemmaplan på ett bättre sätt framöver – 
både för livsmedelsproduktion och för kolinlagring 
i jord- och skogsbruk. Men också för nyttor som 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster och för 
de sociala värden det medför. Hur kommer det 
jordbruk och det landskap att se ut som ska bidra 
med alla dessa nödvändiga nyttor? Hur kommer vi 
på olika myndigheter behöva förändra oss för att 
matcha behoven? Detta innebär utmaningar för oss 
alla samtidigt som tiden är knapp.

Fredrik Fredrikson
Enheten för landsbygdsutveckling

Klimatsmart produktionKlimatsmart produktion

Foto: Agneta Olsson

Från 100 procent svenskt 
till 100 procent ekologiskt
I Jordbiten nr 3 2006 kunde du läsa 
artikeln Niklas har ingen åker i Bra-
silien. Poängen var att belysa hur 
vi kan förse mjölkkor med enbart 
närodlat foder. Vad har hänt sedan 
dess? Vi tog kontakt med Niklas Al-
fredsson, ekologisk mjölkproducent i 
Fårekulla, Herrljunga.

Ekologisk produktion är en strävan 
efter långsiktig hållbarhet. I denna 
strävan görs en del kompromisser, 
på vägen mot målet. KRAV-reglerna 
ändras kontinuerligt. Länge var kra-
vet att minst 95 procent av fodret till 
idisslare skulle vara ekologiskt pro-
ducerat. Resterande 5 procent kunde 
då vara exempelvis rapskaka från 
närodlad konventionell raps. Denna 
strategi använde Niklas och flera an-
dra ekomjölkproducenter.

Brist på ekologisk raps
2008 kom kravet på 100 procent 
ekologiskt foder till idisslare. Sedan 
dess har Niklas köpt in lite KRAV-
godkänt koncentrat som korna får 
de första 40 dagarna efter kalvning. 
Därutöver får de hemodlat protein-

foder. Niklas odlar så mycket bönor, 
ärter och raps han kan inom växt-
följden på sin areal. 

– Hade det funnits mer ekologisk 
raps att tillgå, hade jag slutat med 
koncentrat direkt, säger Niklas. 

Importerat protein
I KRAV-godkända mjölkkokoncen-
trat utgör soja omkring 60 procent. 
Den odlas i Kina, Italien, Indien och 
Kazakstan. Soja som odlats efter 
avverkning av regnskog är däremot 
inte tillåten att utfodra med inom 
ekologisk produktion. Det skulle 
ge fodret långt större klimatutsläpp 
per kilo och dessutom bidra till att 
utarma biologisk mångfald. Men vi 
behöver fortfarande mer närodlat 
ekologiskt proteinfoder, för att göra 
kretsloppet inom gården och regio-
nen tätare.

Satsade på biogas
Allt har sin tid. Engagemanget för 
att förbättra gårdens miljöpåverkan 
tog sig nya uttryck när det inte läng-
re var aktuellt att pressa raps på går-
den. Niklas var med och satte igång 

en biogasanläggning i Vårgårda 
tillsammans med andra lantbrukare i 
trakten. Där rötas gödseln från hans 
kor till fordonsgas. Restprodukten 
biogödsel kommer sedan tillbaka 
och sprids på gårdens åkrar. 

Gårdens klimatpåverkan
Nu bidrar alltså gårdens gödsel till 
att ersätta fossila bränslen. Dess-
utom gör rötningen gödseln mer 
kväveeffektiv. Därtill är förlusterna 
av växthusgaser vid lagring och 
spridning sannolikt lägre än förut, 
även om inga mätningar är gjorda 
just här. Troligen har rötningen 
förbättrat gårdens klimatpåverkan 
klart mer än vad sojan i fodret har 
försämrat den, sedan 2006.

Kanske gör vi ett nytt reportage 
om läget på gården om 14 år.

Åsa Flodin
Enheten för 

landsbygdsutveckling
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Minska växtodlingens 
klimatutsläpp
Åtgärder som gynnar grödan och 
som lägger grunden för en bra skörd 
är saker som minskar klimatpåverkan 
från din odling. Genom att jobba 
markvårdande och att dessutom 
välja handelsgödsel med lågt klimat-
avtryck är du en bit på vägen för att 
minska gårdens utsläpp.

Handelsgödsel i form av kväve 
genererar en del utsläpp av växthus-
gaser vid tillverkningen. Den står 
för ungefär hälften av utsläppen i 
veteodlingen. 

Det är främst två utsläppskäl-
lor vid tillverkningen. Den ena är 
växthusgasen lustgas som avgår vid 
tillverkningen och den andra är 
naturgas. Efter diesel till maskiner 
är naturgas vid kväveproduktion 
den största energiposten inom 
jordbruket.

Välj rätt gödselmedel
För cirka tio år sedan började bland 
annat Yara med en reningsteknik 

som kraftigt minskade lustgasutsläp-
pen. För varje kilo tillverkat kväve 
kunde de halvera utsläppen från 
motsvarande 7 kg koldioxidekviva-
lenter (CO2e) till 3,5 kg. 

För att bättre förstå siffrorna kan 
vi göra en jämförelse med diesel. 
Antag att du har 50 hektar och i 
snitt gödslar 130 kg kväve/ha. Med 
”renad” gödning minskar då utsläp-
pen av växthusgaser med lika mycket
som 7 m³ diesel släpper ut vid 
förbränning.

Projekt för minskade utsläpp
Utvecklingen går vidare och nu har 
Lantmännen och Yara ett projekt 
med mål att skapa världens första 
fossilfria livsmedelskedja. 

En del i projektet är att vid pro-
duktion av mineralgödsel ersätta na-
turgas med förnybar energi från sol, 
vind och vatten. Målet är att ha en 
produkt klar 2022. Utsläppen skulle 
då sjunka till 0,75 kg CO2e per kilo 
kväve.

 

Planer finns på att ytterligare ut-
veckla reningen och då skulle utsläp-
pen hamna på drygt 0,3 kg CO2e.

Tänk markvård på dina skiften
Även om stora framsteg kommer 
på tillverkningssidan är det viktigt 
att ha fortsatt fokus på vad du kan 
göra på gårdsnivå. Det som gynnar 
din odling leder oftast till minskade 
utsläpp av växthusgaser. Användning 
av handelsgödsel bidrar till ökade 
skördar, vilket gör att mer kol binds 
in. Varje kilo kväve höjer kolförrådet 
i marken med ett kilo. 

Även åkrarna släpper ifrån sig 
lustgas. Ett sätt att minska detta är 
att ha marken i god kondition. En 
viktig åtgärd är bra dränering. Ha 
koll på dina diken så att du har en 
bra balans mellan luft och vatten i 
markprofilen. Att undvika skadlig 
markpackning är också en viktig 
faktor, eftersom packningen minskar 
vattnets infiltration, vilket leder till 
ökad kväve- och lustgasavgång.

Öka kväveprecisionen i odlingen
Att jobba med precisionsodling som 
sensorgödsling eller att använda 
Cropsat minskar också förlustrisken. 
Så länge vi har en respons med en 
skördeökning på tillfört kväve är 
förlusterna små. Därför är det viktigt 
att variera kvävenivån även inom 
fält.

Diesel står för en relativt liten del 
av de totala utsläppen från lantbru-
ket, men även här går det att kapa 
utsläppen. Efter en kurs i sparsam 
körning är det vanligt att kunna 
minska sin dieselförbrukning med 
10–15 procent.

Kristian Jochnick
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Åtgärder för lågproduktiv 
åkermark på torvjord 

Du kan göra en rejäl insats för kli-
matet genom att höja vattennivån i 
torvjordar. Det kan ske genom att du 
aktivt täpper till diken, eller bara pas-
sivt låter mark sumpa igen.

Tidigare generationer har ägnat stor 
kraft åt att dika ut mossjordar. Idag 
vet vi att dessa jordar avger mycket 
växthusgaser. Ska vi stoppa det helt, 
måste vi sätta dem under vatten. Det 
är i många fall orimligt, men i vissa 
fall kan fördelarna överväga. Det går 
också att göra stor klimatnytta ge-
nom att höja vattennivån i torvjor-
dar till 10–20 cm under markytan.

Dikad mulljord bryts ner
Att mulljordar bryts ner har många 
lantbrukare kunnat bevittna. I en 
dikad torvjord kan markytan sjunka 
med uppemot 2,5 meter på hundra 
år. Då kan man hinna se många ste-
nar komma upp till ytan under sin 
livstid. Ju fortare markytan sjunker, 
desto mer koldioxid avgår. Denna 
process bygger på att det finns syre i 
jorden. Därför kan processen brom-
sas av en höjd vattennivå.

Kombinera med produktion
Att dämma jord ger alltså en syrefri 
miljö. Då bildas istället metan i min-
dre mängder. Det är en kraftigare 
växthusgas än vad koldioxid är. Är 
du angelägen om att ha kvar marken 
i produktion, är det därför klokt att 
hålla vattennivån 10–20 cm under 
markytan. För i den jorden kan bak-
terier fånga upp och bryta ner den 
metan som bildats djupare ner i den 
vattenmättade zonen. Samtidigt får 
vi fotosyntes och möjlig produktion 
av exempelvis vallfoder. Under torrår 
kan dämda mossjordar ge en viktig 
möjlighet till reservfoder.

Snålodling på mossjord
Mossmark som avkastar dåligt an-
vänds ofta bara till långliggande vall. 
Det är bra eftersom det ger mindre 
förluster av både växtnäring och 
mullämnen, än när marken används 
för ettåriga grödor. Det är också 
viktigt att inte tillföra kväve, för att 
mossmarkernas utsläpp av lustgas 
ska minska. Lustgas är en långt 
mycket kraftigare växthusgas än vad 
både metan och koldioxid är.

Anlägg en våtmark
Funderar du på att anlägga en 
våtmark? I år finns pengar inom 
Landsbygdsprogrammet avsedda för 
detta. Hur det ser ut nästa år vet vi 
inte, så det kan vara smart att passa 
på nu! Syftet med våtmarksstödet 
är att bromsa vatten i landskapet, 
fånga upp så mycket växtnäring 
som möjligt och att främja biologisk 
mångfald. Planerar du en våtmark 
på mossjord har du ökad chans att få 
anläggningsstöd av klimatskäl. Stö-
det kan ersätta uppemot 100 procent 
av kostnaden.

Vill du ha hjälp med planering, 
projektering eller utförande, finns 
kostnadsfri rådgivning inom Greppa 
näringen. Gå in på www.greppa.nu/
vastragotaland för att få kontaktupp-
gifter till aktuella rådgivare.

Åsa Flodin
Enheten för 

landsbygdsutveckling

 Genom rätt insatser kan du minska klimatpåverkan från din odling. 
Foto: Joelina Elwhagen

Klimatsmart produktionKlimatsmart produktion
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Foto: Hillevi U

HalmbalarHalmbalar till humlorlor
Humlor pollinerar både vilda växter 
och odlade grödor när de besöker 
blommor för att hitta föda. I slätt-
landskapet saknas det ofta föda till 
humlor inom flygavstånd från bo-
platserna, men det kan också saknas 
lämpliga boplatser.

På våren letar de övervintrade och 
parade humledrottningarna upp en 
lämplig plats för sitt bo. Boet ska 
vara skyddat för väder och rovdjur 
och placeras ofta i en hålighet  eller 
bland tuvigt gammalt gräs. Och 
gärna i övergivna smågnagarbon. 
Lämpliga boplatser finns framförallt 
i naturbetesmarker, brynmiljöer, fält-
kanter och åkerholmar. I slättland-
skap där det saknas boplatser kan 
du sätta ut halmbalar för att få fler 
humlebon. 

Många humlearter flyger helst 
inte längre än en kilometer för att 
samla in föda. Så placera balarna där 
det finns pollen- och nektarprodu-
cerande växter, hela säsongen om 
möjligt.  

Du är välkommen med ut på fält-
vandring om åtgärder som gynnar 
pollinatörer i sommar.

Läs mer i faktablad Halmbalar 
till humlor som finns på 
Jordbruksverkets webbplats. 

Karin Persson
Enheten för 

landsbygdsutveckling

pmanis

Kolla din kontrollant!
Länsstyrelsen har fått kännedom om att djurägare har 
fått besök av personer som uppgett sig vara från Läns-
styrelsen, utan att vara det. Vi på Länsstyrelsen ser mycket 
allvarligt på detta.

Vi vill informera om att våra kontrollanter som arbetar i 
fält alltid har på sig kläder som har Länsstyrelsens logo-
type synlig. Kontrollanter från Länsstyrelsen har även 
tjänstelegitimation som de på begäran alltid ska kunna 
visa upp. De har alltid telefon med sig och är villiga att ge 
sina kontaktuppgifter till dig som djurhållare.

Länsstyrelsen förbokar normalt sett sina kontroller av 
livsmedelsproducerande djur. Kontroller efter inkommen 
anmälan till Länsstyrelsen och uppföljande kontroller kan 
ske oanmält. Vid djurskyddskontroll vill Länsstyrelsen 
se djuren och deras närmiljö, så som stallbyggnader och 
hagar.

Malin Wåhlstedt
Enheten för veterinär och djurskydd

Foto: Hillevi Upmanis

Så slipper du sanktioner
Är du livsmedels- och foderföretagare 
och startar eller utvecklar verksamhet 
måste du meddela detta till aktuell 
kontrollmyndighet. För primärpro-
duktion av livsmedel är det Läns-
styrelsen som är kontrollmyndighet. 
Anläggningen ska registreras eller 
godkännas, om det krävs. Regler om 
detta finns i två förordningar från EU. 

Från den 1 januari 2019 kan du få 
betala sanktionsavgift om du inte 
har registrerat eller anmält din 
verksamhet. Enligt livsmedelslagen 
samt livsmedelsförordningen ska 
en sanktionsavgift tas ut även om 
överträdelsen inte har skett upp-
såtligen eller av oaktsamhet. Vid 
rätts tillämpning gäller den tryckta 
originalutgåvan av lagstiftningen.

Om du startar en livsmedels-
verksamhet utan att anmäla detta 
kommer du att få betala en sank-
tionsavgift som är en procent av din 
årsomsättning, dock lägst 5 000 kro-
nor och högst 75 000 kronor. 

Anmäl byte av bolagsform
Vid byte av bolagsform, till exempel 
från enskild firma till aktiebolag, är 
du också skyldig att göra en anmälan
om registrering eftersom verksam-
heten då blir en ny juridisk person 
och får ett nytt organisationsnum-
mer. Om du inte anmäler byte av 
bolagsform drabbas du av en sank-
tionsavgift som är en halv procent av
din årsomsättning, dock lägst 2 500 
kronor och högst 40 000 kronor.

Brister i journalföring
Om du som livsmedelsföretagare 
inte har fört korrekta journaler över 
din användning av växtskyddsme-
del och biocider drabbas du av en 
sanktionsavgift som är en procent 
av din årsomsättning, dock lägst 
2 000 kronor och högst 25 000 kro-
nor.  Exempel på brister som medför 
sanktionsavgift är att du saknar eller 
har felaktiga uppgifter i din journal.

Bristande dokumentation
Om du som livsmedelsföretagare 
inte uppfyller kraven på dokumen-

 tation enligt Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
primärproducenters leveranser av 
små mängder honung, ägg, råmjölk 
eller opastöriserad mjölk drabbas du 
av sanktion. Sanktionsavgiften du 

 får betala är även här en procent av 
din årsomsättning, dock lägst 2 000 
kronor och högst 25 000 kronor.

Läs mer på Livsmedelsverkets 
webbplats. Sök på lagar om 
livsmedel.

Jorge Pena
Enheten för veterinär och 

djurskydd

Foto: RiksbankenFoto: Riksbanken
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Var redo för vattenbrist
Under de två senaste åren har vi haft 
problem med torka i stora delar av 
landet. Detta har bidragit till foder-
brist och problem med dricksvatten. 
Ju bättre rustade vi är inför nästa 
torka desto bättre kan vi hantera ett 
föränderligt klimat. Hur duktig är du? 
Har du koll på din vattenåtgång?

Ett modernare synsätt kring vatten 
gynnar oss och framtida generatio-
ner. Idag tar många vatten för givet 
och detta är något vi behöver ändra 
på. 

Många bäckar små
Slösa mindre, spara mer. Små rutiner 
kan bli nya vanor. Snålspolande kra-
nar kommer mer och mer. Ett lätt 
sätt att spara vatten med minimal 
ansträngning.

Ökat medvetande och aktivt ar-
bete kring hur vi hanterar vatten kan 
minska förbrukad mängd. Ett exem-
pel är att inte låta vatten rinna från 
kranen direkt ner i avloppet utan att 

använda det. Var uppmärksam på 
läckande kranar och vattenkoppar. 
Vattnets kvalitet är viktig och något 
vi behöver vara extra noga med till 
djur och människor. Oavsett om det 
är direkt vattenkonsumtion eller via 
bevattning. Det är också viktigt med 
rätt flöde och rätt mängd till djuren.

Spara vatten i stallarna
Ett sätt att spara är att samla upp 
vatten från tvättning och rengö-
ring, för att sedan använda till nästa 
förtvätt. Uppsamlat regnvatten kan 
användas för att tvätta maskiner eller 
som en förtvätt av stallar.

Kor, får och häst kan under en 
övergångsperiod klara att dricka 
bräckt vatten, om omständigheterna 
kräver det. Hos gris och får undvi-
ker du spill med rätt flöde och att 
sätta nipplarna i rätt höjd. Genom 
att höja nipplarna lite och ha ett 
trappsteg under kan de minsta lätt 
nå vattnet. Ett alternativ till nipplar 
är vattenkoppar. Risken med vatten-

koppar är försämrad vattenkvalitet 
när vatten blir stående.

Grannsamverkan
Om krisen kommer är det extra bra 
att ha en god relation mellan gran-
nar. Att hjälpa varandra gynnar ofta 
hela samhället. Exempelvis kan det 
vara bra att veta vilka som har kom-
munalt vatten respektive egen brunn, 
ifall ditt vatten skulle bli förorenat. 
Vilka har möjlighet att frakta stora 
mängder och kan hjälpa till om du 
behöver mycket vatten akut?

Hur mycket går åt?
Avslutningsvis är en vattenmätare 
att rekommendera. Du kan lätt läsa 
av hur mycket vatten som går åt 
och får då inblick i djurens vatten-
konsumtion. Kontinuerlig koll på 
vattenförbrukningen betyder att du 
vet dygnsbehovet. Om ditt vatten 
skulle sina eller bli förorenat har du 
därmed koll på hur mycket vatten 
du behöver.

Elin Mattsson 
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Amanda Jemsund 
Enheten för 
landsbygdsutveckling

 Rätt flöde i vattennipplarna sparar vatten. Foto: Elin Mattsson

Vi vill ha din åsikt!

Har du behov av att använda kontanter? Behöver du 
deponera dagskassa från din förening eller arbets-
plats? Använder du enbart digitala betaltjänster? Vi 
på Länsstyrelsen bevakar hur behovet av grundläg-
gande betaltjänster matchar utbudet i vårt län. 

Nu har du möjlighet att bidra med information till 
vår undersökning genom att fylla i en enkät. Den 
här undersökningen genomför vi för att se behovet 
av grundläggande betaltjänster i Västra Götaland. 
Undersökningen riktar sig till dig som person, men 
också i din roll som företagare eller föreningsaktiv.

Inom de grundläggande betaltjänsterna ingår 
möjligheten att betala räkningar, ta ut kontanter för 
privatpersoner samt dagskassehantering för företag 
och föreningar. Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län har sedan 2009 regeringsuppdraget Bevakning 
av grundläggande betaltjänster, som vi rapporterar 
till Infrastrukturdepartementet varje år. Ditt svar är 
viktigt och bidrar till att öka vår kunskap i vårt län. 

För att nå enkäten, skanna QR-koden med din 
mobiltelefon eller följ den här länken:

https://link.webropolsurveys.com/S/A8D0B32B5676F68C

Mer information finns på Länsstyrelsens 
webbplats, sök på betaltjänster.

Frida Bengtsdotter
Enheten för landsbygdsutveckling
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Jämställdhet - en 
framgångsfaktor

LRF:s jämställdhetsakademi strävar efter lika möjlig-
heter i de gröna näringarna. Målet är att jämställd-
hetsakademin avvecklar sig själv.
 – Jämställdhetsakademin ska inte behövas. Det ska 
inte finnas några strukturella hinder för kvinnor, sä-
ger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Det är inte möjligt att nå LRF:s vision om tillväxt, 
attraktionskraft och lönsamhet utan jämställdhet 
inom de gröna näringarna. Jämställdhetsakademin 
har sedan starten 2009 arbetat med att ta ett bre-
dare grepp på frågan om jämställdhet.

– Det ska inte vara en fråga bara för kvinnor utan 
för hela branschen. Jämställdhetsakademin har bred 
representation från branschen, och vill lära sig från 
andra branscher, säger Palle, som leder akademins 
arbete. Men målet är att den inte ska behövas, att 
vi ska uppnå jämställdhet. Vi har ägnat oss lite för 
mycket åt att räkna antalet kvinnor. Det är inte ovä-
sentligt, men det handlar också om kultur och vär-
deringar och att alla ska ha samma förutsättningar 
att utvecklas och att arbeta inom de gröna näring-
arna. Det ska inte finnas några strukturella hinder.

Utmaning och obalans
Att nå jämställdhet inom gröna näringar är ut-
manande. Mer än två tredjedelar av studenterna 

på SLU är kvinnor, men bland professorerna på 
universitet är det bara 31 procent som är kvinnor. 
Kvinnor utgör 15 procent av alla sysselsatta i det 
storskaliga skogsbruket, och 4 procent av de sys-
selsatta hos skogsentreprenörer. Sett till ägande av 
jordbruksmark ägs 73 procent av män.

– En del utmaningar delar vi med resten av 
samhället. Men vi har också en obalans i ägandet 
av jord och skog, i vem som driver företagen, och i 
möjligheten att göra karriär, både i arbetslivet och 
som förtroendevald, menar Palle. 

Fler kvinnor äger skog
Det finns på vissa ställen en kultur som är ett hin-
der för kvinnor och som gör att kvinnor inte känner 
sig välkomna, till exempel att säljare ofta vänder sig 
till mannen, säger Palle som ändå sett en ljusning på 
senare år.

– Det sker en viss förändring – andelen kvinnliga 
skogsägare ökar markant. Det är viktigt att ta vara 
på dessa kvinnor för att ge dem rätt förutsättningar. 
Därför finns det utbildningar riktade mot kvinnor 
som redan är skogsägare eller som vill bli det. 

Engagemang och hög kompetens
Hur ser ni på att kvinnor i allt högre utsträckning är 
dominerande på akademiska utbildningar och även 

flyttar från landsbygden? Vad kommer det att inne-
bära för lantbruket i framtiden?

– Det är en större fråga som berör hela samhäl-
let,  det sker en större uppdelning mellan stad och 
land, fortsätter han. I större utsträckning bosätter 
man sig utifrån utbud, kulturellt och inom handel, 
samt restauranger och caféer, och inte var man kan 
få jobb. De jobb som finns i skog och jordbruk är 
inte så attraktiva för kvinnor, det förstärker trenden. 
Tiden och generationsväxling kan påverka, det finns 
många engagerade unga kvinnor som är välutbil-
dade och kompetenta. Det finns ett ökande intresse 
för mat som attraherar unga, likaså när det gäller 
hållbarhetsfrågor. 

Viktigt för hela branschen
Palle är övertygad om att jämställdhetsakademin 
har bidragit till att öka jämställdheten generellt 
inom LRF. Akademin har satt fokus på frågan och 
arbetet som bland annat innefattat idéutveckling, 
forskning och opinionsbildning har, enligt Palle, ta-
gits väl emot. Akademin ser arbetet med jämställd-
het som en nyckelfråga och en framgångsfaktor för 
gröna näringar framöver.

– Det handlar i grunden om att jämställdhet 
är viktigt för hela branschen, att vi har ett så brett 
pers pektiv som möjligt när vi diskuterar. Det gör 
att vi fattar bättre beslut och får bättre lösningar 
på problem. Alla branscher konkurrerar om kom-
petens, och det är en förutsättning för de gröna 
näringarna att det är en attraktiv bransch för både 
kvinnor och män, avslutar Palle.

Hedvig Stenius
Samhällsavdelningen

LRF:s Jämställdhetsakademi 
har tagit fram guiden Jäm-
ställdhet i det gröna näringslivet, 
som är fullmatad med statis-
tik. Den finns på LRF:s 
webbplats.

Marknadsför dig digitalt
Att marknadsföra sitt företag digitalt 
är viktigare än någonsin. Att synas 
i sociala medier innebär dock att du 
måste kunna uttrycka dig i både text 
och bild på ett bra sätt för att nå ut.

Länsstyrelsen erbjuder kurser och 
rådgivning som kan hjälpa dig på 
vägen. 

Ta bättre bilder med din mobil
Det sägs att en bild säger mer än 
tusen ord. Och i dagens läge när allt 
mer av din verksamhet blir synlig 
digitalt och via sociala medier är 
bilden viktigare än någonsin. Du har 
dessutom alla möjligheter att med 
enkla medel ta fina bilder enbart 
med din telefon. Det finns några 
grundläggande saker som du kan 
göra redan idag för att få dina bilder 

att se riktigt proffsiga ut. Nu anord-
nar Länsstyrelsen en kurs i just detta 
och du hittar mer information i På 
Gång på sidan 22. 

Lär dig mer om sociala medier
Vi har även ett antal tillfällen in-
bokade för grupprådgivning om 
sociala medier. På grund av rådande 
läge med Covid-19 erbjuder vi bara 
grupprådgivning via Skype. Även 
detta hittar du mer information om i 
På Gång på sidan 22. 

Individuell rådgivning
Det finns även möjlighet till indivi-
duell rådgivning om sociala medier. 
Då väljer du vilka kanaler vi ska 
fördjupa oss i. Meddela oss om du är 
intresserad så skickar vi en offert. 

Erika Kvarnlöf
Enheten för 

landsbygdsutveckling
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Livsmedelsdagen 2020 – 
för mer lokalproducerad mat
Föreläsningar, scensamtal, utställ-
ningar, nätverkande och kunskapsut-
byte. Det stod på agendan när över 
100 av länets livsmedelsföretagare 
träffades på Livsmedelsdagen, som 
gick av stapeln den 4 februari i 
Alingsås. 

Att tillsammans lyfta de geografiska 
och naturgivna möjligheterna för bra
livsmedel i vårt län var ett av målen 
med Livsmedelsdagen 2020. Läns-
styrelsens vision är en långsiktigt 
hållbar, regional livsmedelsproduk-
tion som baseras på, tillvaratar och 
utvecklar de förutsättningar som 
finns i länet. Konkret innebär det 
att vi skapar forum där vi kan prata 
om de möjligheter och utmaningar 
som finns inom livsmedelsproduk-
tion. Och just den här dagen var ett 
sådant forum.

En dag för branschen
Livsmedelsdagen 2020 riktade sig i 
första hand till små och medelstora 
livsmedelsföretag, men även till an-

dra aktörer som stödjer eller handlar 
med livsmedelsproducenter, exem-
pelvis kommuner och större företag. 
Moderator för dagen var Lisa Lem-
ke, frilansande matkreatör, matsty-
list, tv-kock och krögare. Föreläsarna 
var till största delen företagare från 
länet som alla jobbar med de lokala 
råvarorna på olika sätt.

 
Samverkan på bred front
Dagen arrangerades i samverkan 
med Västra Götalandsregionen, 
Agroväst, Livsmedelsacceleratorn, 
Lokalproducerat i Väst, SLU, Hus-
hållningssällskapet Västra, LRF, 
Växa Sverige, Fiskekommunerna och 
Leader Bohuskust och gränsbygd. 
Det var ett mycket givande samar-
bete och en möjlighet att jobba till-
sammans på flera olika fronter. 

Nu går vi vidare
Med avstamp i de inspel vi fick på 
Livsmedelsdagen och de svar vi fick 
in i utvärderingsenkäten planerar 
vi nya aktiviteter. Med rådande 

Corona-läge avvaktar vi att genom-
föra dessa tills vidare. Vi vill därför 
uppmuntra dig att hålla utkik i våra 
nyhetsbrev, i vår kalender, på sociala 
medier och här i Jordbiten efter nya, 
spännande aktiviteter. Följ gärna 
Landsbygd Västra Götaland på 
Facebook.

Erika Kvarnlöf
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Frida Bengtsdotter
Enheten för 
landsbygdsutveckling

Nominera din hjälte

Foto: Skolmatsakademin

Nu är det dags att utse Årets kökshjälte i Västra Gö-
talands offentliga kök. Tanken är att lyfta personer 
som gjort en stor insats för den lokala maten i of-
fentliga kök, både i region och kommuner samt att 
uppmuntra till fortsatta insatser.

Med priset vill vi uppmärksamma allt bra arbete 
som görs och som på sikt leder till att det tillagas 
mer mat med svenska och lokala livsmedel i skolor, 
på sjukhus och inom äldreomsorg. 

Sedan 2014 driver Länsstyrelsen och Västra Gö-
talandsregionen ett projekt som stöttar både livs-
medelsproducenter och kommuner. Målet är att det 
ska bli mer lokalproducerad mat i samtliga 49 kom-
muners offentliga kök i Västra Götalands län.

Ange i din nominering:
• Den eller de nominerades namn och kontakt-

uppgifter samt titel (exempelvis måltidschef, 
upphandlare, politiker)

• Vilken kommun det gäller
• Motivering till varför din kandidat förtjänar 

priset
• Kontaktuppgifter till dig

Du får lov att nominera dig själv.

 Moderator Lisa Lemke inleder Livsmedelsdagen 2020.

Skicka ditt förslag och motivering till matlanet.vas-
tragotaland@lansstyrelsen.se senast den 15 juni.

En referensgrupp med representanter från Västra 
Götalandsregionen, Skolmatsakademin, Länssty-
relsen och Lokalproducerat i Väst kommer att vara 
med och utse finalisterna till årets kökshjälte. 

Landshövdingen kommer att dela ut priset på 
residenset i Göteborg tisdagen den 20 oktober. 

Pernilla Fischerström
Enheten för landsbygdsutveckling

Erika Kvarnlöf
Enheten för landsbygdsutveckling
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Kompetensutveckling 
inom landsbygdsprogrammet

 

Anmälningar till kurserna görs via Kommande händelser/Kalendern på Länsstyrelsens 
webbplats, om inget annat anges. 

Om du avbokar deltagande efter sista anmälningsdatum eller om du uteblir från akti-
viteten får du betala hela kursavgiften. Kursavgiften faktureras i efterhand.

På gång

Coronaviruset (covid-19)
Vi följer noggrant utveckling och 
direktiv gällande smittspridning-
en. Det innebär att nedanstående 
aktiviteter och datum är planera-
de i dagsläget, men kan komma 
att ändras. Länsstyrelsen har en 
beredskapsplan och vi håller oss 
kontinuerligt uppdaterade om 
smittspridningsläget gällande co-
ronaviruset. Vi riskbedömer varje 
enskild aktivitet utifrån Folk-
hälsomyndighetens riskbedöm-
ningstabell. Beroende på utveck-
lingen kan vi behöva ändra stor-
leken på grupperna. Vi tar även 
hänsyn till lokala förutsättningar 
vid varje enskild aktivitet när vi 
bedömer om vi kan genomföra 
den. Anmälda deltagare får infor-
mation om förändringar via 
e-post.

Sociala medier
Grupprådgivning

Är du landsbygdsföretagare och vill lära 
dig om sociala medier? Vi går igenom 
de vanligaste kanalerna (Facebook, In-
stagram, YouTube med flera) och du får 
tips om hur du bäst nyttjar dem. 

Plats & tid 
Via Skype den 12 maj kl 13-16.30. 
Anmälan senast den 8 maj.

Via Skype den 2 juni kl 13-16.30.  
Anmälan senast den 26 maj.

Avgift 
Cirka 600 kr exkl moms. Beroende 
på antalet deltagare kan priset variera 
(minst fem deltagare krävs). Fika och 
dokumentation ingår. 

Frågor
Erika Kvarnlöf 010- 224 53 17  
erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se

Ta bättre bilder med 
mobilen
Kurs

Är du landsbygdsföretagare och vill 
lära dig hur du tar bättre bilder med 
din mobiltelefon? Anmäl dig till vår 
kurs och lär dig ta fina bilder du kan 
använda i din verksamhet.

Plats & tid
Via Skype den 26 maj kl 13-16. 
Anmälan senast den 19 maj.

Avgift
500 kr exkl moms.

Frågor
Erika Kvarnlöf 010-224 53 17  
erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se

Foto: Erika Kvarnlöf

Vill du arbeta med vand-
ringsturism på gården?
Studiebesök

Följ med till Holm Kalvhagen som 
säljer vandringar till besökare. Under 
vandringen berättar de om gårdens 
natur, kultur och jordbruk. Du får in-
spiration och råd om hur turism ökar 
intäkter.

Plats & tid 
Holm Kalvhagen, Orust den 3 juni  
kl 18-20.30.  
Anmälan senast den 28 maj.

Avgift
Ingen avgift. Du betalar själv för fikat.  
Max 15 deltagare.

Frågor 
Ann-Charlott Hajdu-Rafis  
010-224 56 06, ann-charlott.hajdu-
rafis@lansstyrelsen.se 

Följ med på 
jordkällarsafari
Studieresa med egen bil

Intresset är stort för att bevara och an-
vända sin jordkällare. Idag är de både 
ett kulturarv och en klimatsmart förva-
ring. Vi tar upp olika problem, restaure-
ring och får goda råd om skötsel. 

Plats & tid 
Södra Bohuslän den 9 juni kl 15-18. 
Anmälan senast den 4 juni. 

Samling på pendelparkeringen vid 
Kode, avfart 88 från E6. 

Avgift
Ingen avgift. Du betalar själv för fikat.

Frågor 
Ann-Charlott Hajdu-Rafis  
010-224 56 06, ann-charlott.hajdu-
rafis@lansstyrelsen.se 

Eko-odling i Bohuslän
Fältvandring

Följ med oss till Klevs Gård, en ny-
omlagd gård med ekologisk växtodling. 
Vi tittar på vallfröodling, spannmål 
och höstraps. Grödorna gödslas med 
rötrest från fiskeindustrin.

Plats & tid
Klevs Gård, Bovallstrand den 10 juni, 
kl 18.30. 
Anmälan senast den 7 juni.

Avgift
Ingen avgift. Anmälan är obligatorisk. 
Max 30 deltagare.

Frågor
Yvonne Hajum 010-224 53 73  
yvonne.hajum@lansstyrelsen.se

Lina Morin 010-224 53 03  
lina.morin@lansstyrelsen.se

Foto: Karin Persson

Gynna vilda och tama 
pollinatörer
Fältvandring

Följ med ut och se åtgärder som gyn-
nar pollinatörer, på åkern och bredvid. 
Vilka åtgärder är enkla att göra och var 
finns det redan färdiga ytor för dina 
pollinatörer? Olika åtgärder på går-
darna, som blomstimmor, trädor för 
pollinatörer på åker, småbiotoper och 
betesmarker.

Plats & tid
Uddetorp, Skara den 9 juni kl 18.30-21. 
Anmälan senast den 2 juni.

Nabbensberg, Grästorp den 24 juni  
kl 18.30-21. 
Anmälan senast den 17 juni.

Gunnarp, Blidsberg den 25 juni  
kl 18.30-21. 
Anmälan senast den 17 juni.

Avgift
Ingen avgift. Kläder efter väder. Ta med 
fika. 

Frågor 
Karin Jarl 010-224 56 51 
karin.jarl@lansstyrelsen.se

Karin Persson 010-224 56 01 
karin.h.persson@lansstyrelsen.se

Håll din lie vass

Ta med din lie och kom! Fixa dig en 
vass lie till slåttern. Jobba själv eller ta 
hjälp av erfaret lie-proffs. Observera att 
det är olika inriktning på platserna. 

Plats & tid 
Knacka lien i Broddetorp, den 23 juni 
kl 14-19. Öva med Lie-Mats. Pall och 
städ finns att låna, men ta gärna med 
eget. 
Anmäl dig till ett pass senast den 15 juni.

Slipa lien i Ödenäs, den 18 juli kl 10-14. 
Öva med Ödenäs lieservice. Flera slip-
stenar finns uppställda för dig. 
Anmäl dig till ett pass senast den 9 juli.

Avgift
Ingen avgift. Aktiviteten är utomhus, 
kläder efter väder. 

Frågor 
Karin Persson 010-224 56 01 
karin.h.persson@lansstyrelsen.se

Restaurera din 
naturbetesmark
Kurs

Kursen riktar sig till dig som är mark-
ägare eller brukare av marker som 
har höga natur- och kulturvärden, 
men som är för igenväxta för att ge 
miljöersättning.

Plats & tid
Rud, Ånimskog  
den 25 augusti kl 15-18.30. 
Anmälan senast den 17 augusti.

Rösseldalen, Skärhamn  
den 1 september kl 15-18.30. 
Anmälan senast den 24 augusti.

Vägerödsdalar, Fiskebäckskil  
den 15 september kl 15-18.30. 
Anmälan senast den 7 september.

Prässebo, Lilla Edet  
den 6 oktober kl 14.30-18. 
Anmälan senast den 28 september.

Avgift
Ingen avgift. Ta med matsäck.

Frågor
Kaisa Carlgren 010-224 56 54 
kaisa.carlgren@lansstyrelsen.se

Christer Ivarsson 010-224 53 41 
christer.ivarsson@lansstyrelsen.se
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Nästa nummer av Jordbiten  
kommer ut den 17 september.

Posttidning B
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Vi testar nytt!
Under 2020 kommer Länsstyrelsen att testa att bli mer 
digitala. Därför kommer vi att ge ut nästa nummer av 
Jordbiten på ett annat sätt.

Nummer 3 kommer bara att finnas digitalt på Läns-
styrelsens webbplats. Planen är att göra en uppföljning av 
vad ni tycker i slutet av året. 

Vill du ha en påminnelse?
Om du vill ha ett meddelande med en länk till tidningen 
behöver vi din e-postadress. 

Söker du stöd via SAM Internet kan du lägga in 
din e-postadress på Mina Sidor på Jordbruksverkets 
webbplats.

Du som prenumererar och inte söker jordbrukarstöd 
kan skicka e-post till jordbiten.vastragotaland@lanssty-
relsen.se för att lämna din e-postadress. Skriv Digitalt i 
ämnesraden. 

Du behöver meddela din e-postadress senast den 
31 augusti för att du ska få utskicket när tidningen kom-
mer ut.

Foto: Erika Kvarnlöf

Kontakta oss:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Fax: 010-224 40 22

Expeditionstider: 9.00–15.00
Tel: 010-224 40 00
Växeln är öppen: 8.00–16.00 

www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Besök våra kontor:

Borås
Västerlånggatan 17

Skara
Klostergatan 13

Göteborg
Södra Hamngatan 3

Uddevalla
Skansgatan 3




