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Tema vallskörd var förvisso en smula otajmat – men i 
övrigt blev Öjeby Lantbruksmässa en succé. Nästan tusen 
personer kom till Öjebyn Agro Park för Norrbottens nya 
mötesplats för de gröna näringarna.

På fälten runt Öjebyn Agro 
Park, Hushållningssällskapets 
försöksgård, pågår maskin-
demonstrationer. I en grop 
under ett par partytält trängs 
lantbrukare med experter och 
daggmaskar. 

Hans Nilsson från Greppa 
Näringen är expert på mullhalt 
och bördighetsfrågor. 
Tillsammans med Hushållnings-
sällskapets Hulda Wirsén ansva-
rar han för gropen i Öjebyn.

–  Vi pratar generellt för lite 
om kvalitén på jorden, och det 
här är ju ett bra sätt att lära sig 
mer om den, säger Wirsén.

–  Ett år som det här blir 
det ju extra viktigt att prata om 
vattenbärande förmåga, hur 
mycket lera som finns i marken. 

Det är gott om det här, det är 
fin jord, säger Nilsson.

Sommaren 2018 har varit 
den varmaste i mannaminne. 
Även om nordligaste Sverige 
klarat sig bättre än många 
andra delar av landet visade sig 
mässans tema, vallskörd, vara 
en smula feltajmat.

–  Ja, och det känns ju 
lite sådär. Det var någon som 
frågade vad vi skulle göra med 
allt foder vi slår under maskin-
demonstrationerna. Vi håller på 
att kolla om vi kan hitta någon 
som behöver det vi slagit och 
kan ta reda på det, säger Sara 
Byström, Hushållningssällska-
pets verksamhetsledare för 
Öjebyn Agro Park.

Det finns inte någon officiell 

siffra på antalet besökare, men 
ett snabbt överslag ger vid 
handen att det kommit ungefär 
800 personer under de två 
dagarna. I ett län som bara 
har 70 mjölkbönder är Byström 
extremt nöjd.

–  Det är mer än förväntat, 
jag tycker vi ska vara jättenöjda. 
Framför allt har ju maskinutställ-
arna hittat hit, det här är enda 
chansen här uppe att se maski-

nerna i drift och det är väldigt 
uppskattat hos lantbrukarna. 
Det är kul att det händer något 
för dem – och vi ska bli ännu 
bättre de kommande åren.

En femårsplan för mässan 
ligger på bordet och redan nu 
börjar arbetet inför nästa år.

–  Det här är precis vad lant-
bruket behöver. Jag tycker det 
har varit jättelyckat. Framtiden 
ser ljus ut, säger Byström.

Succé för ny lantbruksmässa i Öjebyn

Sara Byström (infälld) är nöjd med den nya mässan.

Go’kväll, kål och senap på

Under hösten har Bondens egen 
marknad arrangerats i både 
Umeå och Luleå. Efterfrågan på 
lokalproducerade produkter är 
mycket stor. Luleåmarknaden 
arrangerades för sjunde året 
i rad. 

Förutom matlagning på plats 
har luleåborna bland annat 
bjudits på ett gästspel av Pesula 
Lantbruk som sålde sin rybsolja 
och -senap som de producerar 
på sin gård i Övre Kukkola.

Marknaden i Umeå har 
gästats av SVT:s Go’kväll, där 
programmets kockar tillagar en 
rätt med råvaror som handlats 
av producenterna.

Även Hushållningssällskapets 
matkonsult Christian Frelsöy har 
på temat kålväxter lagat mat av 
marknadens produkter.

Det är artonde året i rad 
som Hushållningssällskapet 
anordnar marknaden i Umeå, 
som är en av landets största. 
Läs mer om din marknad på 
www.bondensegen.com

Under våren och hösten har 
Hushållningssällskapet genom-
fört projektet Skolträdgårdar, 
med finansiering från Stiftelsen 
Norrbottens läns arbetsstugor. 
Projektet går ut på att skolbarn 
ska lära sig att så, plantera, 
odla, skörda och tillaga grön-
saker. I våras åkte personal 
från Hushållningssällskapet 
ut till skolor från Karungi i öst 
till Jokkmokk i väst för att så 
och plantera tillsammans med 
barnen. Under sommarlovet har 
skolpersonalen skött odlingarna 
och i höst har vår personal åkt 
tillbaka för att skörda och till-
laga grönsaker med barn från 

förskoleålder till årskurs sex.
– Det har varit jätteroligt. 

Direkt barnen blir involverade 
märker man en skillnad i lusten 
att äta grönsaker. Det här är en 
jättebra aktivitet, jag vill verk-
ligen rekommendera fler skolor 
att vara med i det här projektet, 
säger Hushållningssällskapets 
matkonsulent Pelle Johansson.

Skördefest på egenodlade 
grödor från skolträdgårdarna
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Din genväg till 
kurser, seminarier 
och utbildningar.
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Han är ny fastighetsansvarig 
Fredrik Eriksson är ny fastig-
hetsansvarig hos Hushållnings-
sällskapet Norrbotten-Väster-
botten. 

Han kommer ha hand om 
fastigheterna i Luleå, dvs. 
hyreslägenheterna på kv. Flund-
ran, ”ÅF-skrapan”, fastigheten 
på Mesen och i Sunderbyn.

– Jag kommer vara lite 
allt-i-allo så det blir även jobb 
på Öjebyn Agro Park och vid 
fiskodlingarna vid behov säger 
han.

Den närmsta tiden kommer 
han gå jäms med Anders Wes-
terberg, som i november går i 
pension efter 18 år i Hushåll-
ningssällskapets tjänst.

Fredrik Eriksson

Nu ska bären få ett eget hus 
Föreningen Bärens hus med 
säte i Glommersträsk, Arvid-
sjaurs kommun är nu i färd 
med att starta ett ”Bärens hus” 
i byn. Syftet med föreningen 
är att tillvarata och visa upp 
bärens betydelsefulla roll i 
samhället, både historiskt och i 
framtiden.

Föreningen kommer också 
vara en mötesplats, pådrivare 
och idéutvecklare inom bärnä-
ringen, bland annat genom att 
äga, driva och verka för projekt 

inom området. Hushållningssäll-
skapet är delaktigt i projektet 
att bygga upp Bärens Hus.

I dagsläget pågår insamling 
av historisk dokumentation 
och föremål till den kommande 
utställningen. Sitter man på 
en intressant historia eller ett 
föremål att skänka/hyra ut är ni 
varmt välkommen att kontakta 
föreningen via e-post: 
hej@barenshus.se eller via 
telefon till Bo Lundmark, 
070-246 86 93.

Ansökan om bidrag ur
Paul Sandbergs stiftelse
Bidrag för djur, investeringar, underhåll med mera till aktiva 
mindre jordbrukare inom förutvarande Nederluleå socken.

ANSÖKAN SENAST 31 OKTOBER. Information och 
ansökningshandlingar: www.hushallningssallskapet.se eller 
ring Hushållningssällskapet, tel 0920-24 41 80.

Fortsatt rekordstort intresse 
för hästpremieringar 
Sista helgen i augusti anordnades 
hästpremiering i både Norr- och 
Västerbotten. Det är en stor 
händelse för alla hästälskare 
och avelsintresserade häst-
människor. Här kan man få 
sin häst avelsvärderad nästan 
oavsett vilken ras man har. För 
andra året i rad var det drygt 
50 hästar anmälda i vartdera 
län, vilket tangerar förra årets 
rekordnotering i Västerbotten.
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