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LEDARE

Vi ser fram 
emot de 

krafttag som 
nu ska tas 

för att upp
fylla  målen i 
dessa parti

överskridan
de överens
kommelser.

Detta behövs nu!  
i  kommer sent att glömma sommaren 2018.

Medierna beskrev brinnande skogar, 
krisskördar, foderbrist och nödslakt i måna

der. Lantbruket utsattes för en hård prövning, ingen 
kunde förbereda sig på denna extrema situation.

Inom Hushållningssällskapet försökte vi så gott vi 
kunde att hjälpa lantbrukarna. Samtidigt öppnades 
våra ögon på allvar inför de nya utmaningar ett 
förändrat klimat medför.

TRE STORA, VIKTIGA politiska beslut finns på bordet: 
den nationella livsmedelsstrategin, landsbygds
propositionen och försvarsberedningen. Vi ser fram 
emot de krafttag som nu ska tas för att uppfylla 
 målen i dessa partiöverskridande överenskommel
ser.

Med insikten om hur stor sårbarheten är i livs
medelsproduktionen räcker inte det vanliga svenska 
tempot och engagemanget på långa vägar. Vi förvän
tar oss betydligt mer!

Hur ska vi inom utsatt tid uppnå livsmedelsstra
tegins mål om ökad produktion när den ofrivilligt 
krympt på grund av missväxt, dåligt och för lite 
utsäde, foderbrist och nödslakt? Och hur ska vi inom 
utsatt tid uppnå försvarsberedningens mål om för
bättrad självförsörjningsgrad av livsmedel i landet 
när produktionen är tvungen att ta flera steg bakåt? 

RIKSDAGSVALET ÄR avklarat och vi ser fram emot en 
kraftfull regering. Riksdagspartierna är överens om 
att landsbygden, lantbruket och livsmedelsproduk
tionen är viktiga för Sverige. Regeringen har mycket 
att leva upp till. 

Mats
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vd Kalmar  
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Blekinge
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 innehåll i detta nummer:redaktören har ordet:

Torkan & valet
6 Egen damm guld värd i hettan

22 Nöjd dansk ekogris 32 Söt knöl på försök

16 Esplunda på tredje plats12 Möt Jordbruksverkets nya chef

10 Hela skogen brann upp
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 NÄSTA NUMMER AV GRÖNA AFFÄRER UTKOMMER DEN 26 NOVEMBER

et har varit en högst 
ovanlig sommar – och 
det har nyligen varit 

val. Det präglar höstens första 
nummer av Gröna Affärer.

Många är ute och höstsår. 
Höstgrödor är mer robusta, det 
kan bli brist på vårutsäde och det 
finns gott om tid efter den tidiga 
och klena skörden.

GRÖNA AFFÄRER HAR träffat 
några lantbrukare som har satsat 
på olika typer av bevattning. Vi 
har också träffat en av landets 
främsta lantbruksprofiler, Peter 
Borring, och Jordbruksverkets 
nya generaldirektör Christina 
Nordin som omedelbart hamna
de i hetluften.

Ledaren, signerad Frida Carls
son och Mats Halling, levererar 
en önskelista till regeringen – 

oavsett vilka partier som ingår i 
den. Det finns mycket att ta itu 
med.

Bevattning, precisionsodling 
och vall var några teman på som
marens mässor. Vi har nyheter 
och reportage från söder till norr.

Vår tävling Sveriges moder
naste gård är avgjord. Läs det 
första av tre reportage.

FRÅN OCH MED det här numret 
blir det lättare att hitta material 
från ditt eget hushållnings
sällskap. Det får en fast plats i 
tidningen. Bläddra och bekanta 
dig med våra 15 hushållnings
sällskap!

Förhoppningsvis blir hösten 
lite mer normal, med lång betes
säsong och bra virkespriser.

Trevlig läsning!

Helena Wennström redaktör

Vi valde Handelsbanken.  
Vad väljer du? 
För mer inspiration – teckna en kostnadsfri prenumeration  

på tidningen Tillväxt och Nyhetsbrev Handelsbanken Skog  

och lantbruk på handelsbanken.se/skogochlantbruk 

Du är alltid  välkommen  in på något av  våra lokala  bankkontor. 
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Om oss
Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap 
över hela landet. Vi driver naturbruksgymnasier, 
försöksgårdar, forskningsprogram och erbjuder 
rådgivning för lantbrukets och landsbygdens
utveckling. 
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Vi vill se:
■ Ett fungerande Jordbruksverk.  

Se till att Jordbruksverkets nya generaldirektör, 
överdirektör och styrelse inte bara säkrar en 
effektivare utbetalning av jordbruksstöden redan 
i höst – som för övrigt borde ses som en hygien
faktor. Vi vill att de också anstränger sig lite 
utöver det vanliga och ser till att lantbrukarna får 
sina stöd för 2019 och 2020 tidigare än vanligt. 
Lantbrukarna behöver pengarna i tid!

Vi har påtalat behovet av en stor förändring 
i några år. Inget har ännu skett som förändrat 
sakläget.

■ Forskning och utvecklingsarbete.  
Se till att snabbt komma i gång med ett lång
siktigt, strategiskt arbete för bättre klimatan
passning. Det krävs stora investeringar för att 
jord och skogsbruket ska klara utmaningarna, 
resurser som ingen enskild organisation har. Vi 
förväntar oss ökade resurser till bland annat våra 
fältforskningsstationer.

■ Verkstad.  
Vi behöver inte fler utredningar och politiska 
diskussioner. Verkställ de beslut som är tagna och 
var uthållig. Se till att lägga fokus på förenklingar 
för lantbruksföretagen.

■ Dra nytta av Hushållningssällskapet. 
Vi är en nationell oberoende aktör som genom 
våra duktiga rådgivare, projektledare, forskare 
och lärare besitter en stor erfarenhet och kunskap 
inom området. Låt oss i ännu större grad finnas 
med i arbetet med att utveckla landsbygden, lant
bruket och livsmedelsproduktionen i Sverige.

ÖNSKELISTA TILL REGERINGEN


