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Halländskan Jennie Nilsson blev för 
många otippat ny landsbygdsmi-
nister. Hon är erfaren som kommu-

nalråd och riksdagsledamot och känner sig 
hemma inom näringspolitik, skogsfrågor, kon-
kurrenskraft, forskning och förädling.

Lantbruk och jordbrukspolitik är däremot 
nya områden, men hon räds dem inte.

– Jag tror att jag har den kompetens på om-
rådet som krävs. När det gäller näringslivsper-
spektiv och konkurrenskraft skiljer det inte 
mellan branscher. Jag tar med mig den basen, 
säger Jennie Nilsson när Gröna Affärer får en 
kort telefonintervju med henne.

Det är heNNeS fjärde dag på jobbet som mi-
nister. Det mesta går på högvarv – det är myck-
et nytt för henne på näringsdepartementet. 
Jennie Nilsson säger skämtsamt att hon känner 
sig förvirrad på en högre nivå och påpekar att 
hon är omgiven av duktiga tjänstemän.

– Det här känns stort och omtumlande, men 
väldigt roligt, säger hon om sitt uppdrag.

Hon har mycket att läsa in sig på, inte minst 
EU:s jordbrukspolitik som blir ett av 

hennes stora arbetsområden den närmaste ti-
den.

– Jag läser enormt mycket. Jag har tjocka 
mappar med mig hem på kvällen och det kom-
mer jag att fortsätta att ha ett bra tag.

I fyrpartiöverenskommelsen och regerings-
deklarationen finns ett ”kraftfullt bondepaket”. 
Vad det innebär vet hon inte riktigt än.

– Det är en av de saker som jag direkt ska sät-
ta mig in i och återkommer med. Jag ser det inte 
som meningsfullt att skjuta från höften utan vill 
komma med något genomtänkt, säger hon och 
tillägger att det tar mer än några veckor.

De områDeN hoN vill prioritera är delvis så-
dant som hennes företrädare SvenErik Bucht 
jobbade med, som vidare handlingsplaner för 
livsmedelsstrategin och hur riksdagens inrikt-
ningsbeslut om landsbygdskommitténs arbete 
ska följas upp.

Bland punkterna i januariavtalet mellan 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern 
och Liberalerna nämner hon skogsfrågor och 
strandskydd som prioriterade områden. Ägan-
derätten i skogen ska stärkas, nya ersättnings-
former för skogsägare med skyddad mark ska 
utformas och strandskyddet göras om.

– Men vi behöver leverera på alla punkterna. 
Flera av områdena kommer igen på olika sätt, 
som konkurrenskraft för skogsbruk och jord-
bruk, säger Jennie Nilsson.

Hushållningssällskapens förbund är en av 
de organisationer som skrivit brev till den nya 
landsbygdsministern och vill träffa henne. 
Önskemålet är ömsesidigt, Jennie Nilsson vill 

Så snart det går ska landsbygds-
minister Jennie Nilsson presentera 
vad som egentligen ingår i januari-
avtalets bondepaket. I vår prioriterar 
hon livsmedelsstrategin, skogen och 
strandskyddet.
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Här finns makten i   Lantbrukssverige

 Artificiell intelligens kanske                ställer rätt gröddiagnos om tio år  

Jennie nilsson, ny landsbygdsminister, från hylte kommun

träffa så många relevanta personer 
och organisationer i de gröna nä-
ringarna som möjligt.

Som tidigare kommunalråd i 
Hylte kommun hade hon kon-
takt med Hushållningssällska-
pet i Halland, men inte på riksplanet. Forskning, 
innovation och framtidsfrågor är det hon främst 
vill diskutera.

Jennie Nilsson är uppvuxen i Hylte kommun, 
liksom AnnaKarin Hatt, tidigare Centerpolitiker 
och minister, nu vd för arbetsgivareorganisatio-
nen Almega och tillträdande vd för LRF. De gick i 
parallellklasser på högstadiet i Hyltebruk.

eN Stor Del av makten i Lantbrukssverige ham-
nar alltså i år hos två kvinnor från den halländ-
ska landsbygdskommunen med skogsindustri 
och knappt 11 000 invånare. Fast egentligen är 
det AnnaKarin Hatts mamma, Centerpolitikern 
Sonja Andersson, som Jennie Nilsson känner bäst 
sedan tiden i kommunpolitiken.

– Jag tror att goda relationer är väldigt viktigt. 
AnnaKarin och jag har väl lite gratis där eftersom 
vi känner varandra. Jag har respekt för AnnaKa-
rin och jag tror att hon har det för mig. Jag avser 
att bygga goda relationer med alla aktörer, säger 
Jennie Nilsson innan pressekreteraren avbryter 
och de rusar vidare i korridoren.  ■

sensorer, digitalteknik, artificiell intelligens och 
sakernas internet står i fokus för teknikutveck-
lingen. Men Agtech 2030 ska också arbeta med 

nya metoder för affärsutveckling och hur man skaffar 
rätt kompetens.

– Affärsutveckling är lika viktigt som tekniken, 
säger Per Frankelius, en av talarna vid Hushållnings-
sällskapets workshop nyligen om  digitalisering i växt
odlingen.

Agtech 2030 är en av vinnarna i en tävling hos 
innovationsmyndigheten Vinnova och har planerad 
budget på 200 miljoner kronor i tio år. Bakom initi-
ativet står 20 organisationer och företag, bland andra 
Hushållningssällskapet Östergötland, Region Öst-

ergötland och Saab. Per Frankelius ser stora 
möjligheter med att utveckla ny, digital teknik 
i lantbruket, men tycker att det behövs nya 
angreppssätt. Då kan man se tydligare var det 
behöver göras insatser. Det gäller också att ha 
lantbrukarens perspektiv, göra bra omvärlds
analyser och ha mer kritiskt tänkande.

Världsledande företag är intresserade av 
Sverige eftersom lantbrukarna är duktiga och 
vi har olika typer av odlingsförutsättningar, 
menar han och önskar sig mer samarbete:

– Det är för mycket revirtänkande i Sverige, 
det är sorgligt. Sverige är ett litet land och vi 
måste samarbeta.

Hushållningssällskapet i Östergötland är 
på väg att ta fram sina önskemål inom Agtech 
2030. Ett kan vara att förbättra radhackning 
med hjälp av digital teknik.

Åtta hushållningssällskap arbetar nu med 
att öka digitaliseringen i växtodlingsrådgiv-
ningen. Dels ska de utveckla den teknik och 
den data som redan finns till nya digitala tjäns-
ter, dels ska de arbeta med helt nya saker.

Sällskapen diskuterar bland annat med olika 
samarbetspartner. Rådgivare har också studer-
at den digitala utvecklingen i flera andra länder 
som Danmark, Tyskland, Finland och USA.

Tjänsterna Lönsam gröda, som innebär 

att lantbrukare kan jämföra 
sina resultat med alla andras, 
och Mina sidor behöver för-
nyas. Rådgivare utbildas till 
digitala coacher för att öka 
användningen av digitala väx-
todlingsprogram och göra dem mer användar-
vänliga. Kanske blir det också rådgivning via en 
app liknande vårdappar och nätläkare.

– Vi håller helt enkelt på med att utveckla 
och förbättra arbetsredskap för rådgivare och 
lantbrukare, säger projektledaren Elenore 
Wallin vid Hushållningssällskapet Östergöt-
land. ■

Om drygt tio år ska Sverige 
vara världsledande inom viss 
jordbruks teknologi. Den visio-
nen har Per Frankelius, forskare 
vid Linköpings universitet och 
processledare för Agtech 
2030.
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Grödor drabbas av en rad angrepp av insekter och 
svampar. Genom artificiell intelligens skulle det vara möjligt 

att snabbt få rätt diagnos av en viss åtkomma.  FOTO: Per FrANkeLIuS

anna-karin hatt, 
ny lrf-ordförande,
från hylte kommun

■ Jennie nilsson (S) är 46 år och 
uppvuxen i Hyltebruk men bor nu i 
Halmstad. Hon kommer närmast 
från posten som ordförande 
i riksdagens näringsutskott. 
Hon var tidigare kommunal-
råd i Hylte kommun och 
kom in i riksdagen 2006. 
Innan hon blev politiker 
arbetade hon som 
vårdbiträde.
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Per  
Frankelius.

Anna-karin Hatt, 
46 år, blir vd för 

LrF den 1 augusti.

”Det var ett jättestort beslut att fatta 
och jag övervägde noga, men det 
var egentligen enkelt: jag brinner 
verkligen för landsbygdsfrågor”, 
säger landsbygdsminister Jennie 
nilsson om varför hon tackade ja 
till posten.


