FRAMTIDENS ODLING

Fältförsöken
Bygger man går
det inte att odla
i framtiden. Vi
behöver odla mer,
inte mindre.

Bostäder inpå husknuten där fält
försöken nu finns? Eller bostäder där
det odlas vall till djurfoder?
Vd Margareta Helander och
Hushållningssällskapet motsätter sig
båda förslagen. Översiktsplanen ska
vara beslutad och klar i år.

RÅDDE GÅRD

Kommunen vill bygga på bra åkermark
Tranemo kommun vill bygga bostäder
på Hushållningssällskapets åkermark.
Det kan leda till att sällskapet och
Rådgivarna tvingas flytta från Rådde
gård i Länghem.
Text & foto: HELENA WENNSTRÖM
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lanerna upprör Margareta Helander,
vd för Hushållningssällskapet Sjuhärad
vars styrelse har lämnat in en protest
skrivelse till kommunen. I den säger sällskapet
blankt nej till att arealen på Rådde minskas. All
mark behövs för att gården ska vara i balans.
– Det som berör mig mest är att man är be
redd att bygga på bra åkermark – oavsett vem
som äger marken. Bygger man går det inte att
odla i framtiden. Vi behöver odla mer, inte min
dre, säger Margareta Helander.
Västra Götalandsregionen planerar för tåg
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stopp i Länghem på Kust till kust-banan. Det
och ökad efterfrågan på bostäder gör att Tra
nemo kommun planerar för att ett par hundra
personer till ska kunna bo i samhället som har
cirka 1 000 invånare. Kommunens budskap är
att man vill tänka långsiktigt.
– Om man pratar om att hushålla med mar
ken har vi inte riktigt samma referensramar. Vi
har arbetat med det i 200 år, säger Margareta
Helander.
TJÄNSTEMÄN I KOMMUNEN håller på att ta fram

en fördjupad översiktsplan som visar hur mar
ken ska användas framöver. I det första utkas
tet ingick 40 hektar av marken på Rådde gård,
inklusive fältförsöken. I ett andra förslag mins
kades det till bostäder på knappt 15 av gårdens
100 hektar.
I slutet av april ska politikerna i kommun
styrelsens allmänna utskott ta ställning. Hur

mycket åker som då beräknas bli bostadsmark
är oklart.
– Det är för tidigt att säga. En sådan här pla
nering är en enda stor konflikthantering mel
lan intressen som jordbruk, tätortsutveckling,
bostäder och industri. Vi har en öppen dialog
och lyssnar på synpunkter, säger samhälls
planeraren Markus Nyström.
I SKRIVELSEN TILL kommunen betonar Hus

hållningssällskapet Sjuhärad hur viktig mar
ken är för forskning och försöksverksamhet.
Allt utom fältförsöken drivs sedan 1995 ekolo
giskt och forskningen är till stor del inriktad på
hållbarhet. Odlingen av vall behövs också som
foder till djuren i det nybyggda dikostallet som
invigdes för bara drygt en vecka sedan.
Rådde gård är anledningen till att Hushåll
ningssällskapet finns i Länghem.
– Vi har lagt ned mycket arbete för att ut
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är hotade
Grönsaksodlingarna i Öjebyn är viktiga. Ljuset gör att grönsaker frodas under sommarmåna
derna.

ÖJEBYN

Många turer när SLU
säljer försöksodlingarna
Allt tyder på att Hushållningssällska
pet efter flera dramatiska turer får
köpa försöksodlingarna i Öjebyn
av SLU. Därmed kan forskning och
utveckling inom växtodling och träd
gård räddas kvar i Norrbotten.
Text : HELENA WENNSTRÖM
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I det här förslaget till fördjupad översikts
plan ska det byggas bostäder på Råddes
åker, men inte på fältförsöken som finns där
pennan pekar.

veckla fastigheten i mer än 50 år. Det vore ren
misshushållning om allt går till spillo, säger Mar
gareta Helander.
Kommunstyrelsens ordförande, Tony Hansen
(S), har inte sett tjänstemannaförslaget än när
Gröna Affärer når honom, men säger att den po
litiska målsättningen är tydlig:
– Rådde är viktig för kommunen och verksam
heten där måste kunna utvecklas, säger han.
På fastigheten finns även Landsbygdens råd
givningscenter med sju företag och 35 anställ
da. ■

et är en lättad Mikael Kivijärvi, vd
för Hushållningssällskapet Norrbot
ten-Västerbotten, som väntar på att få
skriva på köpekontraktet till egendomen utan
för Piteå.
– Det känns fantastiskt bra för oss. Det vore
väldigt olyckligt om odlingsförsöken försvinner
från norra Sverige, säger han.
Vid denna tidnings pressläggning var SLU på
väg att skicka in handlingarna till Statens fast
ighetsverk, som måste godkänna SLU:s affärer
på över 5 miljoner kronor.
– Jag ser det bara som en formalitet, även om
det inte finns någon garanti för att det blir god
känt, säger Martin Melkersson, universitets
direktör på SLU.
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET ARBETAR sedan

några år med en långsiktig vision för Öjebyn
Agro Park. Forskning, fältförsök och demon
strationsodlingar för det nordliga klimatet ingår
där, liksom samarbete med andra i de gröna nä
ringarna och den nystartade lantbruksmässan.
Sällskapet arrenderar marken av SLU och
har i flera år varit intresserat av att köpa den.
I höstas stod det klart att SLU vill sälja de 128
hektaren och mäklaren upprättade ett köpe

kontrakt. Men när det skulle skrivas under i de
cember drog sig SLU plötsligt ur affären.
– Jag satt med kontraktet framför mig när
de ringde och gav mig beskedet, säger Mikael
Kivijärvi.
Han blev bestört över SLU:s agerande. I Öje
byn finns långliggande försök sedan 1965 och
30-åriga ekologiska försök. Om de skulle för
svinna vore vägen tillbaka för försöksodlingar
i norra Sverige extremt lång.
Det i ett läge när en fjärdedel av odlingsa
realen försvunnit i Norrbotten på 30 år och
intresset för lokalproducerat ökar. Med klimat
förändringarna behöver det odlas mer och nya
grödor utvecklas.
Öjebyn annonserades i början av året ut på
den öppna marknaden. Med 17 budgivare tris
sades priset upp från utgångsvärdet 4 miljoner
kronor till 7,5 miljoner. Hushållningssällskapet
tvingades att stanna på strax över 7 miljoner.
SLU valde då att sälja till högstbjudande och
tog ingen hänsyn till att det drivs försök i Öje
byn.
– Hushållningssällskapet är en viktig samar
betspartner, men vi kan inte sälja till kompis
priser, sade Martin Melkersson då till Gröna
Affärer.
Men under mars svängde ledningen för SLU
och utnyttjar den fria prövningsrätten. Hus
hållningssällskapet får köpa.
Vad fick er att ändra er?
– Hushållningssällskapet är en viktig aktör
inom de gröna näringarna och vi har en hel del
att göra med dem. Det finns också ett allmän
intresse i att odlingarna fortsätter i Öjebyn, sä
ger Martin Melkersson. ■
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