MÄSSTIDER
Sommarmötet vid Jönköping och
lantbrukardagarna på Brunnby lockar 5 000 besökare vardera. Vi tipsar

också om vad som händer på årets
stora hållbarhetskonferens i Åre och
på Borgeby Fältdagar.

Publikdragare
i sommar
Regelförenklingar, livsmedels
beredskap och bättre bemötande
från myndigheter blir huvudtemat
i invigningstalet på Brunnby Lant
brukardagar.
På scenen: Magnus Oscarsson, jord
brukspolitisk talesman för KD.
Text: HELENA WENNSTRÖM

E

gentligen har han som kristdemokratisk riksdagsman ”obligatorisk närvaro” under Almedalsveckan. Nu blir det
en dags avbrott från hetluften i Visby för besöket på lantbruksmässan.
– Det ska bli roligt att träffa lantbrukare och
se alla maskiner. Jag har ett personligt intresse, säger Magnus Oscarsson när han intervjuas
per telefon med armen hängande utanför bilfönstret där han parkerat i skogen.

BORGEBY:
SMART TILLAGE
28-29 JUNI

■ Hur man på smartaste sätt etablerar en gröda är temat för årets
upplaga av Borgeby Fältdagar.
Det finns knappast två gårdar,
eller två år, som är lika – det ger
utrymme för ”smart tillage”. Det
handlar om hur man jordbearbetar och sår utifrån den rådande

Gropen är Borgeby Fältdagars
klassiker. I år blir det smart
tillage-tema: här finns raps- och
sockerbetsrutor etablerade med
olika teknik.
FOTO: BORGEBY
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Magnus Oscarsson är ute för att plantera
granplantor på ett skogsskifte som han avverkade i vintras och det är ingen vidare täckning
på telefonen. Skogen är den del på föräldragården som han sköter själv.
Magnus Oscarsson reser flera dagar i veckan
till olika delar av landet för att träffa lantbrukare och andra som är engagerade i skogsbruk,
jordbruk, livsmedelskedjan och landsbygdsutveckling. Han tycker att det ger mycket och att
det är viktigt att minska gapet mellan verkligheten och politikerna i riksdagen.
– All input jag får är jätteviktig. Det gäller
att ha stora öron mot marken och ta till sig alla
intryck, säger han.

MED ENA BENET på gården och det andra i
riksdagen märker han tydligt barriären som
finns mellan stad och landsbygd.
– Vi måste prata om hur viktigt det är att vi

situationen på den enskilda
gården.
Smart tillage-temat åskådliggörs genom en demonstrationsyta
med korn som etablerats efter
olika mellangrödor och med olika
tekniker: traditionell och minimerad bearbetning, strimsådd och
direktsådd. Temat tas också upp
i seminarietältet och i maskindemonstrationerna.
I avdelningen för hortikultur
finns en demoyta med grönsaker
etablerade med strip-till och
no-till i olika mellangrödor. Även i
Gropen, Borgeby Fältdagars klassiker, är det smart tillage-tema.
Ekologisk odling får större utrymme på Borgeby och i samband
med maskindemonstrationerna
visas The Big Six, sex av marknadens största traktorer.
Borgeby Fältdagar arrangeras
av HIR Skåne vid Löddeköpinge
den 28–29 juni.

FAKTA: MAGNUS OSCARSSON

Skogen är det Magnus
Oscarsson själv hinner
med på familjejordbruket utanför Ödeshög
där han växte upp.
Åker- och betesmark är
numera utarrenderad.

ENKLARE REGLER TEMAT
NÄR MAGNUS OSCARSSON
INVIGER BRUNNBY

har en levande landsbygd. Men det är lika viktigt att vi tror på framtiden. Vi måste producera livsmedel och det är på landsbygden vi gör
det, säger han.
Magnus Oscarsson är glad över livsmedelsstrategin som kom i januari, trots att den var
kraftigt försenad. För honom är det viktigt att
regeringen och alliansen enades om mål och
visioner. Nu är det dags för handling, det får
inte stanna vid prat.

Magnus Oscarsson vill också förändra och förbättra myndigheternas attityd och bemötande mot
lantbrukarna. Ska jordbruket bli mer lönsamt krävs
det att Jordbruksverket, länsstyrelserna och kommunerna ändrar sig och tänker till om hur de agerar
mot lantbrukarna, menar han.

NÄR HAN SKA lista de områden som är vik-

tigast för honom kommer regelförenklingar
först. Trots att många har arbetat för förenklingar har det blivit tvärtom, konstaterar han.
– Tyvärr blev det så att när man tog bort en
regel så kom det till två nya. Nu måste vi ta nappatag. Det ska inte vara så att en lantbrukare
vaknar varje morgon och tänker ”vilken regel
ska jag bryta mot i dag?”.

I anslutning till mässan arrangerar Hushållningssällskapet ett
seminarium på Bjärsjölagård den
27 juni med rubriken Vad händer om maten tar slut?

BRUNNBY:
TÄCKDIKNING LIVE
5-6 JULI

■ Täckdikning är det stora temat
på Brunnby Lantbrukardagar. På
ett tolv hektar stort markavvattningscentrum en bit från själva
mässområdet täckdikas det live
under hela mässan.
Intresset var stort i fjol när
täckdikningsmaskiner för första
gången visades upp — och det
finns efterfrågan på mer. Eftersom det ändå var dags att täckdika
på Brunnby gård lät arrangörerna
inte tillfället gå mässbesökarna
förbi. De får se hur arbetet görs i
verkligheten och får goda råd.
– Här får vi en äkta livekörning,

I fjol var intresset stort för täck
dikning. I år blir det mer.
FOTO: LARS VERNERSSON

det är unikt. Den här täckdikningen ska ligga där i 50, 60, 70 år,
säger Tobias Neselius, rådgivare
på Hushållningssällskapet.
Täckdikningen är eftersatt i
många områden. Därför är den
intressant för många.
–  Det är nog den enskilda
åtgärd som lönar sig mest, säger
Tobias Neselius.
Brunnby Lantbrukardagar
utanför Västerås växer sakta men

Invigningstalar den 5 juli klockan 10.30.
Ålder: 47 år.
Familj: Fru och fyra barn i åldrarna 15–23 år.
Bakgrund: Femte generationen på Tingstad Östergård med
cirka 70 hektar utanför Ödeshög. Var själv lantbrukare där
med köttdjur på deltid i 15 år samtidigt som han jobbade
som snickare, på sågverk och som slöjdlärare.
Politiker: Kommunstyrelseordförande i Ödeshög i åtta år.
Valdes in i riksdagen
2014. Kristdemokraternas jordbrukspolitiske
talesman, arbetar i miljö- och jordbruksutskottet. Ordnar Mjölkens
dag och Skogens dag
i riksdagen.
På sociala medier:
32 000 delningar på
Facebook av bild om
Med den här bilden fick
antibiotikaanvändning- Magnus Oscarsson stort genomslag
en i svenskt lantbruk.
på sociala medier.

SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRADEN OCH den bristande livsmedelsberedskapen är en annan hjärtefråga.
Han vill ha en beredskap som innebär att hyllorna
inte gapar tomma i storstädernas matbutiker efter
bara några dagar i händelse av en allvarlig kris. Det
är en lång väg att gå. ■

säkert. I fjol flyttade mässan ut
bland demonstrationsodlingarna
och i år utvidgas utställningsområdet där. Arrangörerna hoppas
på fler än 5 000 besökare bland de
omkring 125 utställarna.
I år blir det mer för djurbönder,
fler scenframträdanden med
bland annat en debatt om köttkvalitet, seminarier, demonstrationsodlingar och maskinvisningar.
Brunnbymässan
arrangeras
den 5-6 juli av fyra hushållningssällskap.
■ LÄS MER OM deras aktiviteter på
mässan på sidan 36-37.

SOMMARMÖTET:
100 UTSTÄLLARE
26 AUGUSTI

■ Landsbygdens Sommarmöte
äger i år rum den 26 augusti på
Tenhults naturbruksgymnasium
utanför Jönköping.
Där medverkar över 100 utstäl-

lare med anknytning till landsbygd och lantbruk. Besöksantalet
brukar vara runt 5 000.
Sommarmötet är både en
mässa och en mötesplats, en
familjefest och en manifestation
för lantbruket och landsbygdens
näringar – för aktiva företagare,
för deras familjer och för intresserade konsumenter.
Under dagen finns det fyra
fokusområden; fält & entreprenad, skog, djur och mat. På vart
och ett av områdena presenteras
nyheter och där kommer också att
finnas en rad olika aktiviteter och
visningar.
Det blir också som vanligt DM
i veterantraktorplöjning,
koutställningar,
showmanship och
hästuppvis-

ningar. På mattorget finns lokala
producenter.
Sommarmötet är öppet klockan
10–16. Arrangör är Hushållningssällskapet i Jönköping.
■ LÄS MER OM platsen för sommarmötet på sidan 38.

ÅRE: VÅRA MEST
BASALA BEHOV
22-23 SEPTEMBER

■ Hållbarhetskonferensen i Åre
växlar upp. Fjärde upplagan av
Åre Sustainability Summit i september får större nationellt fokus
och lockar fler företag.
Bland talarna finns bland
andra hållbarhetscheferna från
några av landets största bolag som
Ikea och Lindex. Där finns också
hållbarhetsexperter, opinionsbildare, kockar, lantbrukare
och den kände meterologen
Per Holmgren.
– Vi har mycket goda förut-

sättningar att nå vårt mål att blir
Sveriges viktigaste mötesplats för
hållbarhetsfrågor, säger Mattias
Grapenfelt, vd för huvudarrangören Hushållningssällskapet
Jämtland.
Temat vid eventet den 22–23
september är människans mest
basala behov: tak över huvudet,
mat för dagen och kläder på
kroppen. Fler företag, både stora
och små, är intresserade av att
delta i år.
– Det är roligt att vi inför årets
konferens märker en stor skillnad
i näringslivets intresse för konferensen. Vi var tidigare lite förvånade att det inte kom fler företag
eftersom syftet hela tiden har varit
att förmedla kunskap och inspiration till att jobba med hållbarhet.
Fokus har varit på möjligheter,
inte problem. Men det har funnits
en skepsis bland företagare, säger
Mattias Grapenfelt.
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