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Fem snabba  
bollar till bengt:
1. Vilken information är den bästa?
  
– Den som berättar om vilka 
nyheter som är så bra att man 
ska betala femtio kronor mer  
för det nya än för det gamla.

2. erFarenheterna aV länsstyrelsen?
  
– De är anträffbara så jag är inte 
helt skeptisk. När man t ex 
arrangerar en fältvandring så 
kommer de.

3. VaD är det mest positiva  
 med projektet greppa näringen?  
– Oerhört duktiga rådgivare, 
både ur skördehöjande- och 
miljösynpunkt.

4. risker med miljöersättningar?
  
– Svår fråga, men för t ex 
skyddszoner kan det vara 
frestande för vissa att snåla på 
de där sex meterna.

5. Fem traktorer?
  
– Visst, det är viss överkapacitet, 
men två av dem är mer än  
20 år gamla, är avskrivna sedan 
längesen och har egentligen 
bara ett bruksvärde. Plogen är 
alltid kopplad på den ena och 
på den andra är det alltid  
radodlingshjul . Det spar 
omkopplingstid.

Det är en dag när solen ligger på och 
tofsviporna knycker över fälten. En svag 
nordvästan kommer in från Skälderviken och 
Bjäre. En dag för skjortärmar. Vi står ute vid 
det gula ”rapsastycket” cirka femhundra meter 
från gården längs Gamla Malmövägen, en mil 
utanför Ängelholm.
   Lantbrukare Bengt Ekelund kisar mot solen 
och pekar ut över sin senaste anlagda 
våtmark:
   – Vi lät göra den förra året, ett samarbete 
mellan mig en granne. Tre dammar i den här 
dalsänkan som alla har förbindelse. Som du 
kan se så är här viss algblomning och det 
tyder ju på att det kommer näring till vattnet i 
form av kväve och fosfor.
   Bengt har fått stöd genom ”Utvald miljö” 
som ger restaureringsstöd bl a till just 
våtmarker. Nittio procent täcktes ekonomiskt 
och sedan la Ängelholms kommun till de 
resterande tio.
   – Vad som är påtagligt är att fågellivet har 
fått en skjuts. Nu finns här fåglar som 
överhuvudtaget inte har funnits åt det här 
hållet: svanar, gravänder, knipor, strandpipare, 
sothöns och tofsvipor. Ja till och med 
strandskator som aldrig har varit här tidigare. 
De och tofsviporna häckar ute i sockerbetsfäl-
tet.
   Vi tar oss tillbaks till gården medan Bengt 
berättar om den första våtmarken som han 
anlade för drygt tio år sedan, inte långt från 
Vege Å. Där är jordarna lättare än de sträva 
lerjordar som vi nu passerar, därför betydligt 
mer urlakningskänsliga.
   – Vi gjorde en enkel lösning, en utgrävning 
som vi fyllde med vatten och en vall så att det 
inte rann direkt ut i ån. Det har fungerat bra, 
jag har satt in två gräskarpar som håller den fri 
från växter på ytan, de rensar bort rätt bra de 
rackarna. Fast nu börjar det bli dags att dra 
upp vass och säv, tanken är att jag ska 
kompostera det under ett år och sedan köra ut 
det på åkern. 

Regelverket sätter stopp
Han tog sig ett arrende 1977 här alldeles intill 
och fyra år senare köpte han och hans fru 
gården av Bengts far. Sedan har det växt. Idag 
har han 125 ägd ha för konventionellt jordbruk 
och ett arrende på 40 ha där han driver 
ekologiska odlingar.

Lantbrukare Bengt Ekelund driver både kon-
ventionellt och ekologiskt lantbruk en mil 
utanför Ängelholm. Han är kritisk till vissa 
av miljöersättningarna inom Landsbygds-
programmet. Samtidigt tycker han att en del 
har gjort skillnad till det bättre. En del miljö-
åtgärder tar också lite extra av hans tid, det 
bidrar han gärna med.

   Vi sitter under ett träd i den välskötta 
trädgården på baksidan av huset. Trädet i blom.
   – Jag har också skyddszoner runt alla 
dammar, tre märgelgravar som jag rensade ur 
för en del år sedan med hjälp av en grävmaskin. 
De användes som soptippar förr av folk, så vi 
hittade kylskåp, tvättmaskiner och nästan en 
komplett Morris. En av märgelgravarna har ett 
helt fantastiskt vatten nu, en oas mitt i ett fält.
   Bengt pekar ut mot ett av rapsfälten.
   – Sedan har jag kulturstöd, där mitt i fältet 
står två solitärträd. De är i vägen kan jag lova. 
Jag har också stöd för en allé, markvägar och 
lite småvatten.
   Han lämnar även vändtegar sådda med gräs 
istället för att så ända ut till trädridåerna.
   – Det gynnar viltet om inte annat.
Däremot har han inte fånggrödor. Marken är 
för lerig för att klara vårplöjningen och så finns 
bekymret med renkavle.
   – Jag skulle kunna ha fånggröda men då 
är man inne i programmet och uppbunden på 
fem år. Det innebär också att du måste ha 25 
procent av det i vårsådden. På en del fält hade 
det i och för sig fungerat, men regelverket 
sätter stopp för min del. Jag skulle kunna ha 
det på en 5-6 ha. Är jag med i programmet så 
måste jag ha det på 30, så då blir det inget 
alls.

Inte färgen man skördar
Bengt menar att det är viktigt att ta sitt 
miljöansvar. Han utnyttjar alla miljöersättning-
ar som han har möjlighet till. Men man kan 
också göra mycket själv. T ex att lägga ner 
extra arbete för att slippa en besprutning.
   – Jag har konsekvent radrensat betor 
sedan jag började 1977. Om du gör det 
effektivt så slipper du minst en sprutning. Jag 
vet att både rådgivarna på HIR och säljarna på 
Lantmännen tycker att jag använder för lite 
bekämpningsmedel vad gäller betorna, men 
om man hela tiden kör när ogräset är smått så 
går det. Då tar man nästan allt. För de som 
ändå står emot så plockar jag in några 
skolungdomar i juli som inte har något emot 
en extra slant för att dra lite molla.
   – För det är ju så att ju bättre bättre betor 
du har, ju mindre kväve behöver de. Med 
sämre betor får du peppra på med lite extra 
för att få den gröna granna färgen, samtidigt 
så är det ju inte färgen du skördar. 3



Timing kommer  
med åren
Hur ser han då på när miljöfrågorna möter 
den krassa ekonomiska verkligheten?
   – Så hög skörd som möjligt, med så bra 
kvalitet som möjligt till så låg miljöpåverkan 
som möjligt.
   Att vara i rätt tid med allting är hans 
absoluta framgångsrecept för balansen 
mellan ekonomisk vinning och miljöfräm-
jande arbete. Med viss förnöjsamhet berättar 

han om betinspektören som sett honom i full 
gång sent en påskafton och nämnt det för en 
av hans grannar som svarat; ”Ja, det är väl 
den lyckligaste påskafton Bengt haft”.
   – I rätt tid med allting, så är det. Inte 
komma en dag för sent med en bekämpning, 
men inte heller vara för tidig bara för att det 
ska göras. Man får vara väldigt flexibel, gå 
upp fyra på morgonen och kolla om det 
blåser, om det gör det så kan du gå och 
lägga dig igen, annars får du väl vara trött 
den dagen, det är väl inte mer med det. I 
veckan var jag ute från nio till elva på kvällen 
eftersom vinden hade lagt sig.
   Känslan för timing kommer inte med en 
gång, det är något man lär sig med åren. Det 
kräver också en förstående familj
  – Det är inte alla femtioårskalas man 
lyckats komma till om man säger som så.

 
Differentierat stöd
Man skulle blunda rätt rejält med båda 
ögonen om man beskrev Bengt som odelat 
positiv till de ersättningsformer som finns. 
Han har ju redan tidigare under samtalet 

varit inne på det här med fånggrödan och nu 
dyker det upp igen:
   – Bättre att få den insådd ett år av fem, 
istället för noll år av fem. Återigen; det skulle 
vara mycket mer flexibelt. Jag har definitivt 
ett fält där jag skulle kunna ha fånggröda 
men regelverket omöjliggör det.
   Vad gäller skyddszoner säger han:
   – Jag får verkligen hoppas att det 
fortsätter, de gör nytta. Inte bara för att de 
skapar ett avstånd mellan vattnet och fältet, 
utan ofta ligger ett vattendrag i en svacka 
och där finns också risk för jorderosion. Dels 
vid snösmältning och vid kraftiga regn. Det 
är alldeles otroligt vad en gräsbevuxen 
jordkant stoppar jordpartiklar effektivt.
   Bengt menar att även om det ekologiska 
programmet inte är så speciellt väl anpassat 
för skånska förhållanden så skulle han kunna 
skapa en helt igenom rationellt fungerande 
ekologisk verksamhet. Men…
   – Då blir jag av med min sockerbetsod-
ling, för det är ingen som tar emot ekolo-
giska sockerbetor och för att skapa en bra 
ekonomisk mix för verksamheten är 
sockerbetorna väldigt viktiga.
   Dags att avrunda. Vi pratar en stund om 
allt det andra som gör livet som lantbrukare 
gott. I Bengts fall att se grödorna växa och 

nyfiken på hur det ska komma upp. Att följa 
djurlivet, att se fem glador på rad efter 
traktorn i jakt på mask, rådjurskid i skogsbry-
net, fågellivet som nu har ökat med 
anläggandet av den nya våtmarken.
   Sedan återkommer han till ersättningsfor-
merna: 
   – Som det är idag får du dina 1 300 kr 
oavsett om du driver ett bruk i Karesuando 
eller på Söderslätt i Skåne. Stödet måste 
differentieras på samma sätt som gårdsstö-
det för att gynna ekologisk produktion i de 

områden där miljöbelastningen är som 
högst.
   När han som sista fråga får önska något 
som skulle generera ett bättre utfall för hans 
verksamhet så tänker han en bra stund. 
Säger sedan:
   – Tänk om man kunde korsa ett gräs 
med vete och få fram en perenn. Det skulle 
göra att marken blev bevuxen året om och 
hindra erosion. Det hade varit fantastiskt. Ja 
och så en biogasanläggning i närheten så 
kunde jag odlat vall, fast det kanske kommer 
en dag.

Åke Högman

Forts från sid 3
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5 reflektioner angående  
att det skånska jorDbruket 
har minskat proDuktionens 
miljöbelastning

1. 2.

3.

5.

Hans Nilsson  
– Landsbygdsavdelningen  
på Länsstyrelsen

genom att ha koll på hela perspek-
tivet skulle kunna göra ofantligt 
mycket mer miljövinster än att odla 
ekologiskt. Då uppkommer givetvis 
en intressant fråga: hur ska man 
styra vad folk vill äta? Om alla 
kunde hjälpa till med små steg som 
t ex att ta en 90 grams hamburgare 
istället för en på 150 gram så skulle 

Dels finns det givetvis miljömål  
att uppfylla, där man t ex måste åtgärda kväve- 
och fosforläckage. Sedan måste vi givetvis 
beakta lantbrukarens situation och beakta det 
affärsmässiga. Det gäller att vara ytterst upp-
märksam på båda sidorna av saken. I det har vi 
på Länsstyrelsen ett uppdrag som ligger i att 
sträva efter att nå resultat. Det är det som vi i 
hög grad arbetar med inom Greppa näringen. 
Där vi ser till saker som fortsatt, och till och med 
förbättrad, bördighet i jorden. Samt att vi har ett 
starkt fokus på hur vi hanterar kemiska bekämp-
ningsmedel i framtiden på ett sätt som gör att vi 
minskar skadeverkningarna för mark och vatten.

Jag anser att vi på Länsstyrelsen  

har goda möjligheter att driva utvecklingen. Det 

finns 16 miljömål, HUR man uppnår dem är vår sak 

att påverka. Inom ramen för Greppa bygger vi den 

individuella rådgivningen på saker som verkligen 

går att genomföra, tydliga konkreta åtgärder som t 

ex att erbjuda fånggrödor, visa hur man sår 
tidigare för ett bättre resultat, hur man på ett 

bättre sätt lägger växtföljder. Ett sätt att nå 
resultat är att vi presenterar åtgärder för miljöför-

bättringar så att lantbrukaren upplever dem som 

ekonomiskt intressanta. Vi måste, så att säga vara i 

båda spannarna: lantbruket måste överleva 
ekonomiskt, samtidigt som vi uppfyller miljömålen.

Den största utmaningen  
rent generellt är att i framtiden bli 
bättre på att se hela kedjan från 
produktion hela vägen in till 
köksbordet. Att med ett sådant 
synsätt skapa en bättre miljömässig 
mix. Jag säger inte att vi ska 
förbjuda kött, men om vi kunde 
halvera köttkonsumtionen så vore 
det fantastiskt. Jag menar att man 

Det är i sammanhanget  
också mycket viktigt att vi jobbar ute 
vid källan för läckagen, d v s ute på 
fälten. Här kan vi som sagt göra 
mycket med information och det är 
helt klart att lyhördheten har blivit 
mycket bättre!

Inom klimatområdet  
är det svårare att få snabba genom-
slag. Det är ett nytt område där vi nu 
letar praktiskt genomförbara åtgärder 
som samtidigt ger lönsamhet. Detta 
gäller inte minst inom de biologiska 
processerna i marken och i foder-
smältningen som skapar mycket 
växthusgaser. Minskad markpackning, 
ökad mullhalt, bättre grovfoder och 
ökad baljväxtodling är här sannolikt 
viktiga inslag. Sedan finns det 

4.

vi komma långt. Vad man kan göra 
inom ramen för Landsbygdspro-
grammet är att underbygga en 
sådan livsmedelsproduktion så 
vettigt som möjligt. Det finns 
såklart lagstiftning, men ännu 
bättre med frivilliga åtgärder t ex 
investeringsstöd, rådgivning och 
Leaderprojekt.

energisidan som inte har så stor 
effekt på klimatet som de biologiska 
processerna men möjlig att arbeta 
med nu direkt. Där jobbar vi nu med 
att spara energi t.ex. genom annan 
ventilation i stallarna och ”sparsam 
körning”, som kan leda till att man 
sparar upp till 10 % bränsle.
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Kerstin Andersson är rådgivare på HIR Malmöhus. Hon 
arbetar bl a med delar av Landsbygdsprogrammet vad 
gäller ekologiska frågor, samt med projektet Greppa 
näringen.

”Frågeställningen skär mellan morot och piska. 

stöd och lagar”
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”Frågeställningen skär mellan morot och piska. 

stöd och lagar”
”Det skånska jordbruket har minskat  
produktionens miljöpåverkan” – ett 
riktigt påstående tycker du?
– Bekämpningsmedel används inte i ekologisk odling och 
Landsbygdsprogrammet hjälper till att underlätta omlägg-
ningen till ekologiskt, så inom den ramen ja. Greppa näringen 
vänder sig oftast till det konventionella lantbruket och ju 
mindre växtnäring man använder där, desto mindre behöver 
man gödsla, vilket innebär mindre kostnader och mindre 
påverkan på miljön.

 

Utifrån intentionerna med programmet,  
har det blivit bättre eller sämre?
– På ekosidan tyckte jag först att det blev bättre än vad jag 
hoppats, men sedan tycker jag att det har stannat av lite. Det 
beror på andra faktorer än själva programmet, t ex på 
Skånemejerier som inte vill ta emot ekologisk mjölk. Jag 
trodde att det fanns mycket större potential, men det är helt 
och hållet marknaden som styr.

– Greppa har funnits ända sedan 1999 här i Skåne. Ändå 
kommer det hela tiden in nya gårdar, det förvånar mig lite och 
det är kul. Hit till HIR Malmöhus kommer det en 25-30 per år 
och det finns också ganska mycket att göra på dem. 

 

Vad tror du det beror på?
– Det är framförallt nya lantbrukare som kanske tar över efter 
pappa och som har egna idéer. De är roliga att jobba med 
eftersom de vill göra på sitt sätt och inte köra på i gamla 
fotspår. Där är det kul att gå in och vara med från början. Ny 
lagstiftning bidrar också och då hjälper man till med fråge-
ställningar kring det. 

 

Vad vill dina kunder ha?
– Om man tittar på den ekologiska biten så vill de ha råd och 
tips om hur man ska förbättra sin produktion. Det finns ju t ex 
en del svårigheter som man måste bemästra när man inte kan 
bespruta med kemiska medel. Det blir mycket diskussion 
kring växtföljden och hur man med hjälp av den bäst kommer 
till rätta med ogräs och växtnäring.

– Inom det konventionella vill man också landa i råd om hur 
man ska kunna förbättra sin produktion och sin lönsamhet, 
Även miljöfrågor finns med, gödsla på rätt sätt, rätt näring till 
rätt gröda. 

Hur ska man kunna bli  
ännu bättre i miljöfrågor?
– Frågeställningen skär mellan morot eller piska. Stöd eller 
lagar. Om det kostar mer för dig att så en fånggröda för att 
minska kväveläckaget än vad du får ut, då gör du det inte. 
Man har en verksamhet som ska snurra runt och då får 
ideologierna ibland stå tillbaks. Det kostar säkert mindre med 
lagkrav men det är mycket roligare för alla med stöd. Visst 
hade det varit smidigt om det fanns fler som ville jobba för en 
bra miljö över huvudtaget, men jag tror inte att det är 
realistiskt. Hur många i Sverige säljer bilen av ideologiska 
skäl? Lantbrukarkåren är nog som gemene man.

 

Hur ska då miljön bli bättre?
– Dels behövs grundläggande kunskap. Dels måste man 
kunna motivera folk för att göra det som man vet skulle vara 
bra. Jag tror att det är bra om lantbrukarkåren är välinforme-
rad och kan visa att man går i spetsen för det man håller på 
med.

Finns det tekniska innovationer  
som ger möjligheter?
– Ja. Ett exempel är ett företag som marknadsför sin handels-
gödsel med att den är klimatcertifierad, och att de använder 
mindre koldioxidutsläpp när de tar fram den jämfört med vad 
man gör på andra ställen i världen.

 

Hur mår den skånska landsbygdsmiljön? 
– Skåne är väl det landskap i Sverige som läcker mest 
växtnäring. Det är ju för att det är mest lantbruk här och 
därmed får vi också fler jordar, procentuellt sätt, som blir 
urlakade. Produktionen är högre och intensivare och vi har ett 
högre smittotryck, både söderifrån och genom klimatet. I 
norra Sverige med sina kalla vintrar som tar död på rätt 
mycket har man inte samma behov av bekämpningsmedel. 

 

Fördelar och nackdelar  
med ersättningsformerna?
– Fördelarna är att du får ett stöd för de insatser du gör, du 
får betalt. Nackdelarna är att det är svårt att gå med. Inte 
minst för att det är ett åtagande på fem år, vilket är ganska 
länge i dagens samhälle där förutsättningarna ändras ofta. 
Jag har t ex en kund som har ringt idag och som har jättepro-
blem. De har blivit uppsagda från ett arrende där de har ett 
stort åtagande, vad gör man då? Det handlar om rätt mycket 
pengar, 80-90 000. De gick med 2007 och lovade att sköta det 
i fem år, vilket de gjorde. Sedan förlängde de det med två år. 
Nu har de blivit uppsagda från arrendet. Ska de då behöva 
betala tillbaka, även för de fem åren? Ja det är mycket som 
pekar på det.

– Miljöersättningarna skulle behöva bli mycket mer flexibla. 
Det hade fått fler att hoppa på.
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Är yngre mer förändrings- 
benägna än andra?

– Det finns äldre som också är på hugget, 
men generellt ja. Vad som nästan är paradox-
alt är att skolvärlden, främst lantbruksskolorna 
fortfarande är lite konservativa, även om det 
har blivit bättre. Där borde vi försöka göra 
skillnad framöver. Argumenten man då och då 
hör från sådant håll är att vi i hög grad måste 
ha konventionella lantbruk annars räcker inte 
maten till jordens befolkning.

Är ekologiska jordbruk  
automatiskt miljövänliga?

– Nej, i fel bondes händer så kan även de ge 
stora läckage, men, och det är ett stort men, 
ekologiska lantbruk använder aldrig kemiska 
bekämpningsmedel. Detta gör att ingen 
ekolantbrukare bidrar till bekämpningsme-
delsrester i vattendragen. Det tror jag att 
man glömmer i klimatdebatten, och vattnet 
är en tickande bomb om man tittar en 10-15 
år framåt, om vi inte tar det på mycket stort 
allvar.

därmed bryta mönster. Det är också så att vi 
har mycket specialodlingar, av t ex grönsaker, 
som fungerar bra. Om du driver en special-
odling och t ex ska sluta med kemisk 
bekämpning så är risken att det ska gå fel 
mycket större, än om du t ex har mjölkkor. Så 
det finns absolut en viss fog för försiktighe-
ten. Går vi längre upp i landet så odlar man 
vall, man har mycket mer djurproduktion. Det 
här gör att det steg som en lantbrukare med 
djur i Västergötland ska ta för att förändra 
sitt företag till ekologiskt är mycket mindre 
jämfört med en lantbrukare med växtodling i 
Skåne. Fast jag skulle ändå vilja önska lite 
mer jäklar anamma och driv här nere!

Hur får man det drivet?

– När vi började vårt arbete med att skapa 
ett ekologiskt alternativ så stängde vi dörren 
för de konventionella: ”Det här är för 
ekologiskt, det intresserar inte dem”. Vi 
borde försökt få med även dem, då hade 
många fler kommit till de gemensamma 
mötesplatser som vi skapat. Det ska vi ta 
fasta på framöver. Vårt huvudfokus ska vara 
på odlingen i sig, oavsett om den är 
konventionell eller ekologisk, och därifrån 
skapa en korsbefruktning för framtiden. Vi 
hade en maskindag här i somras, och då kom 
både grannar och en hel del från det 
konventionella lantbruket. Det var en 
blandning som skapade en dialog och en 
förståelse, mer sånt!

– Sedan är det ju också åldersstrukturen…

Ingela Löfquist är rådgivare på Hushållningssällskapet 
i Kristianstad. Hon håller med om att det skånska jord-
bruket har minskat produktionens miljöpåverkan, men 
önskar att man kommit mycket längre. Hon menar att 
vägen att gå är ekologiskt jordbruk, större satsning på 
de yngre och att man i ännu högre utsträckning får 
med sig de mest professionella lantbrukarna.

Vilka är din primära  
kundkrets?

– Lantbrukarna. Jag försöker ge dem ett  
bra underlag för beslut som gör att deras 
företag kan växa. 

Det skånska jordbruket  
har minskat produktionens 
miljöpåverkan. Vad tänker  
du när du hör det?

– Jag tänker att vi borde ha kommit mycket 
längre med det ekologiska lantbruket och 
känner en viss frustration över att det inte 
är så. Vi har inte lyckats fånga tillräckligt 
många personer. Jag ser att det finns 
möjligheter, men det är trögt. Försiktighet 
och bekvämlighet står emellan och där har  
vi inte riktigt lyckats nå fram. Samtidigt 
finns det massor av möjligheter, för det ÄR 
många som lyckats ta steget.

Vilka är förklaringarna  
till att det går trögt?

– Tradition är säkert en del av förklaringen. 
Vad som är bra är att vi har tämligen väl 
ställt i Skåne. Men har man det bra så har 
man inte så stor förändringsbenägenhet, 
har man det kärvt så ser man på alternativ. 
Den skånska jordens kvalitet gör att många 
klarar sig fint, utan att behöva samverka 
med andra. Går du lite längre upp i landet 
så är det på lite annat sätt, där måste man 
vara lite mer förändringsbenägen och även 
våga sträcka ut handen till andra och 

mer jäklar an amma och driV!
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mer jäklar an amma och driV!

Var ligger utmaningarna?

– Långsiktig hållbarhet. Jag tror inte på ett 
koncept där vi använder kemiska bekämp-
ningsmedel. Jag tror att vi i längden måste 
se till att vi håller vårt vatten rent. Det sägs 
att vi har kontroll, men den mix som finns i 
allt vatten vi har är en tickande bomb. Så för 
att vi långsiktigt ska kunna försörja oss så 
måste vi bruka, inte missbruka jorden. Ta      
t ex den globala problematiken med soja. 
Företag kör över lokalbefolkningen i olika 
länder för att producera foder för våra kor, 
på ett sätt som både förstör deras miljö och 
deras hälsa. Det struntar vi i, vilket är 
osmakligt och icke hållbart.

– Det finns en hel del studier som tittar på 
en värld med begränsade resurser där 
ekologiskt just är möjligheten för dem att 
komma ur det. Inte minst beroendet av de 
stora multinationella företagen, som har en 
väldig makt. Det är vår utmaning, vi måste 
jobba med alternativen. Med de insatser vi 
gör idag så skulle skördarna var betydligt 
högre, vi har alltså en odling som inte är 
hållbar, bördigheten har minskat.

Hur ska ni få de yngre ännu  
mer intresserade?

– Vi måste jobba med dem, ge dem 
möjligheter och då har t ex Länsstyrelsen en 
stor möjlighet att styra. Det krävs massor 
med kapital att starta ett företag, är du 
yngre så är det svårt att få lån från banker 
och där har Länsstyrelsen ett spelutrymme. 
Här ska vi hitta möjligheter både när det 
gäller investeringar och kompetensutveck-
ling. Strukturerna i sig begränsar. Man bekla-
gar sig att vi inte har ungdomar, men för 
fasiken se till att fördela resurserna på ett 
annat sätt då, låt stöden i högre grad gå till 
de yngre, sätt en åldersgräns!

– Länsstyrelsen måste jobba mer med att 
påverka förutsättningarna. Här finns en 
uppgift, att prioritera de yngre. Visst vi har 
startstödet, men det finns andra åtgärder 
och de måste vara betydelsefulla. Investe-
ringsstödet är en glasklar grej, satsar du på 

någon som är trettio så kommer han eller 
hon att vara lantbrukare i trettio år till. Jag 
tror inte att vi kommer att få mycket mer 
resurser så därför måste vi styra dem och det 
gäller också rent allmänt för kompetensut-
vecklingen. Det är viktigt att man tänker till, 
både med stödregler, och kompetensutveck-
ling för att skapa de goda exemplen.

Vad kännetecknar de som är 
mest engagerade i ekologiskt 
jordbruk?

– När jag började för tjugo år sedan var det 
för att rädda världen. Vi kände att vi var 
tvungna att göra något och det tycker jag i 
och för sig fortfarande. Den gruppen var 
väldigt målinriktad på det ideologiska. Från 
början var visserligen ekonomin också viktig, 
men inte alls så viktig som idag. Det har gjort 
att man får brukare där odlingen, produktio-
nen, kompetensen och lönsamheten blir 
mycket viktigare, samt att man också 
intresserar sig för hur man kan ta hjälp av 
tekniken. Där ser vi en stor förändring.

Vad efterfrågas ute  
bland dina kunder?

– Individuellt anpassad rådgivning. Inom 
rådgivning pratas det mycket om de stora 
organisationerna och de stora strukturerna. 
Kommer du ut till lantbrukaren så vill man 
istället ha mycket bättre lokalt fokus och 
främst vad gäller den individuella verksam-
heten. Alla vill ju tjäna pengar, det är en 
förutsättning att återinvestera och utveckla 
företagen. Samtidigt så pratar vi idag mer 
övergripande och mer strategier än tidigare. 
Så två spår har fördjupats: fältarbete och 
strategier för det enskilda företaget.

Vad tycker om tanken på ett 
utbildningsobligatorium?

– Jag tycker att man kan ställa ett grundkrav, 
att man verkligen förstår vad ekologisk 
odling innebär, men ibland när Länsstyrelsen 
ställer krav så tenderar det att bli fyrkantigt 
och då förlorar det sitt syfte. Det gäller att 
vara kunskapshöjande på ett flexibelt sätt. 

Det är genom individuell rådgivning som 
man får bäst utdelning på pengarna. Den 
dialogen leder längst och leder för många 
fram till en utvecklingsresa som gör att man t 
ex går över till ekologisk odling.

”Det skånska jordbruket har 
minskat produktionens  
miljöpåverkan”. På vilket sätt 
har ni bidragit?

– Vi har bidragit genom att föra ut en del av 
den nödvändiga kunskapen och bidra med 
verktyg för en omställning till ekologisk 
produktion. Vi hjälper lantbrukaren med 
bättre beslutsunderlag, varigenom han eller 
hon lättare kan undvika de fallgropar som 
finns. Rådgivarens absoluta styrka är att man 
ser och hör så mycket. Vad jag egentligen gör 
när jag är ute på kundbesök är att jag packar 
min väska med mina kunders erfarenheter. 
Jag lyfter fram dem och sammanfattar dem 
tillsammans med forskningsresultat och min 
kunskap och kan därför peka på vad som 
fungerar och vad som inte gör det. Det är en 
stor del av framgångsfaktorn, samt att man 
ger dem möjlighet att komma in i ett nätverk.

Vilka andra utmaningar  
framöver kan du se?

– Få ihop miljödebatten rätt. Vi blandar ihop 
saker, som t ex det nu nästan klassiska 
argumentet: ”Du kan ta bilen till affären bara 
du inte köper en köttbit av nöt”. Den stora 
utmaningen för svenskt lantbruk är helhets-
greppet och skapa en grundkunskap och 
förståelse om hur de biologiska processerna 
fungerar.
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Genom att mäta skillnaden mellan tillförd och bortförd mängd växtnäring i 
en sk. växtnäringsbalans på gårdsnivå kan man mäta hur mycket växtnäring 
som utnyttjats för produktionen och hur stor del som utgör ett överskott. På 
detta sätt kan man bedöma risken för farligt läckage. Mer eller mindre del av 
överkottet binds i marken eller återgår till ofarlig kvävgas så överkottet är 
inte detsamma som miljöskadligt läckage.

statistik

Fosfor – en änDlig resurs som binDs 
till jorD och förloras med erosion

Fosfor binds hårt i marken och vi har 
sedan 1950-talet byggt upp ett stort 
markförråd på många gårdar, inte 
minst på gårdar med mycket djur 
eller gårdar med fosforkrävande 
grödor som potatis. Sedan 1995 har 
överskottet av fosfor i lantbruket i 
Sverige minskat med 85 % på 
riksnivå och är idag på växtodlings-
gårdar ofta ombytt till ett under-
skott. Underskott är optimalt vid 
höga markvärden men börjar bli 
problem på vissa håll med risk för 
minskad skörd. 

Fosfor kan läcka via löst fosfor men 
främst bundet till partiklar som 
eroderas. Lerjordar med sina lättran-
sporterade partiklar är betydligt mer 
utsatta än lätta jordar. Viktiga 
åtgärder för att minska tranport av 
jord är minimerad jordbearbetning 
och liten andel öppen mark under 
höst och vinter, speciellt om den 
höstgödslats med stallgödsel, samt 
bevuxna zonerna intill öppna vatten-
drag.

fosFor- 
överskott

Diagrammet visar 
ändrat fosforöverskott, kg/ha 
på skånska gårdar som gjort 
minst 2 växtnäringsbalanser 
inom Greppa Näringen*, ca 
4 år mellan balanserna.

(Källa: Greppa Näringens växtnäringsbalansdatabas 2001-2010)
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kväve – ett viktigt näringsämne för höga 
skörDar som kan förloras till både 
luft och vatten

Hela 98 % av kvävet på jorden finns 
som kvävgas i luften. I denna form 
har det liten påverkan på miljön. 
Påverkan blir desto större vid 
omvandling till andra former med 
start i biologisk kvävefixering, till 
viss del via blixtnedslag och inte 
minst via förbränning och industri-
ella processer, där tillverkning av 
mineralgödsel är en. 
   Grödorna tar upp lättillgängligt 
kväve varav huvuddelen lämnar en 
växtodlingsgård och kväveöverskot-
tet blir måttligt. När djurgården 
vidareförädlar till kött och mjölk 
stannar mycket kvar på gården i 
stallgödsel och överskottet ökar. 
Skörderester och stallgödsel bryts 
ner i marken till ammoniak och 
nitratkväve som åter cirkulerar till 

växterna men det finns tyvärr 
miljöproblem på vägen som ökar 
med ökat överskott. 
   Kväve kan förloras genom nitratut-
lakning till vatten, via ammoniakav-
gång till luften där stallgödsel är den 
viktigaste källan, men också via 
avgång av kvävgas och lustgas från 
mark, i fodersmältning och i stall-
gödsel. Den del som blir kvävgas är 
ofarlig men lustgas är tyvärr en av 
våra allvarligaste växthusgaser.

kVäve- 
överskott

*Projektet Greppa Näringen 
drivs i samarbete mellan 
Jordbruksverket, LRF, 
länsstyrelserna samt ett stort 
antal företag i lantbruks-
branschen och erbjuder 
kostnadsfri rådgivning med 
målen att minska utsläppen 
av klimatgaser, minska 
övergödningen och ge 
säkrare användning av 
växtskyddsmedel. Ett viktigt 
verktyg är upprepade 
växtnäringsbalanser där 
in- och utflödet av kväve, 
fosfor och kalium beräknas 
och tolkas.

Diagrammet visar ändrat kväveöverskott, kg/ha på 
skånska gårdar som gjort minst 2 växtnäringsbalanser 
inom Greppa Näringen*, ca 4 år mellan balanserna.

(Källa: Greppa Näringens växtnäringsbalansdatabas 2001-2010)
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Diagrammet visar 
utbetald ersättning 2007-2011. 
Jordbrukare gör samhället en 
tjänst när de vårdar och utvecklar 
odlingslandskapet och använder 
miljövänliga metoder. För att få 
del av miljöersättningarna måste 
den som brukar marken ingå ett 
femårigt skötselavtal, ett så kallat 
åtagande.

Kartan visar 
kväveöverskottet i kg/ha 
åkermark. Stort kväveöver-
skott är inte detsamma som 
stort läckage, men riskerna 
ökar. Hög lerhalt och stor 
andel vall minskar risken. 
Hög lerhalt finns främst i 
västra och sydöstra Skåne. 
Vallen finns främst i norra 
och östra Skåne.

30 - 50

51 - 70

71 - 90

111 - 130

Skånes kommuner

många djur

få djur

kVäveöverskott

(Källa: Greppa Näringens växtnäringsbalansdatabas 2001-2010)

ersättning till jorDbrukare 
i skåne som gör särskilDa 
insatser för miljön

(Källa: Jordbruksverket)

Anm: Anläggning och skötsel av 
våtmarker har även stor 
betydelse för ökad biologisk 
mångfald. 

Kg/hektar

Miljoner kronor
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Kartan visar beslutade 
stöd 2007-2011. Under perioden 
har 57 landsbygdsföretag i 
Skåne fått beslut om stöd på 
totalt 11,2 miljoner kr* i syfte att 
minska jordbruksproduktionens 
miljöbelastning. Företagsstöd 
kan beviljas till enskilda 
företagare med upp till 30 % av 
kostnaden för bl a investeringar 
och konsulttjänster.  Den 
geografiska spridningen för 
beslutade stöd överensstämmer 
ganska väl med de områden 
som har hög miljöbelastning 
eller störst risk för växtnärings-
läckage.

*av total beviljade 381,7 miljoner kr i Skåne 2007-2011.
 
(Källa: Jordbruksverket)

111 - 130

Diagrammet visar utbetald 
ersättning 2007-2011 i Skåne. Stora 
resurser satsas på kompetensutveckling 
för att minska jordbruksproduktionens 
miljöbelastning. Under 2007-2011 har 
totalt ca 34 miljoner kronor utbetalats, 
främst till enskild rådgivning, kurser och 
fältvandringar. 

Anm: Huvuddelen av verksamheten i 
”Ingen övergödning” ingår i projektet 
Greppa Näringen.

(Källa: Jordbruksverket)

kompetensutveckling stärker 
och kompletterar övriga insatser

32 100 - 100 000

100 001 - 500 000

500 001 - 1 000 000

1 000 001 - 2 191 200

Skånes kommuner

10 x 10 km

Kronor

Kg/hektar

Miljoner kronor
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internationellt 
–  hur ser det ut i eu?

Varje medlemsland i EU har ett eller flera pro-
gram för utveckling av landsbygden. Det finns 
totalt 95 landsbygdsprogram inom EU. Länder 
med självstyrande regioner har ett program 
per region. Exempelvis har Tyskland 14 
program och Spanien 22 stycken. Sverige har 
ett program. Finansiering görs genom 
landsbygdsfonden, den Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdens utveckling. Dessutom 
tillkommer ungefär lika mycket nationella 
offentliga pengar.

Hur mycket pengar får olika länder?
Störst tilldelning från landsbygdsfonden för att genomföra sitt 
program har Polen med 13,3 miljarder euro. Detta motsvarar nästan 
15 procent av totalbudgeten. Stora bidragstagare är också Italien, 
Tyskland och Rumänien (vardera ca 8 miljarder euro). Sverige får ca 
1 800 miljoner euro från fonden, vilket motsvarar ungefär 2 procent 
av totala budgeten.

Sverige
Sverige har valt att lägga tyngdpunkten (70 procent av budgeten) på 
åtgärder med koppling till miljön och markförvaltning inklusive stöd 
till jordbruk i mindre gynnade områden. Detta insatsområde brukar 
kallas ”axel 2” i landsbygdsprogrammet. 

Finland
Programmet är mer än 50 procent större än för det svenska pro-
grammet. Precis som Sverige har Finland valt att lägga tyngdpunkten 
(81 procent av budgeten) på åtgärder inom axel 2. 

14



0
10
20
30
40
50
60%

internationellt 
miljöersättningarnas andel aV 
landsbygDsprogrammet

Danmark
Danmark har ett nationellt program för landsbygdsutveckling med 
motsvarande mindre än 25 procent av det svenska programmets 
budget. Även Danmark har valt att lägga tyngdpunkten på åtgärder 
inom axel 2 (miljön och markförvaltning). Axel 2 har 64 procent av 
budgeten.

Tyskland
Tyskland har 14 stycken landsbygdsprogram, ett för varje förbunds-
land. Två av förbundsländerna, Baden-Württemberg och Bayern 
lägger över 60 procent av budgeten på åtgärder inom axel 2. För 
återstående länder ligger andelen för axel 2 mellan 24 procent 
(Niedersachsen) och 54 procent (Hessen).

Österrike
Österrike har ett nationellt program för landsbygdsutveckling. Det är 
mer än dubbelt så stort som det svenska programmet. Liksom 
Sverige har Österrike valt att lägga tyngdpunkten på åtgärder inom 
axel 2 (miljön och markförvaltning inkl stöd till jordbruk i mindre 
gynnade områden) med 73 procent av budgeten.

(Källa: Jordbruksverket, Roland Sten 2010)

Diagrammet visar 
miljöersättningarnas 
andel av landsbygds-
programmet
Sverige hör till de länder inom 
EU som använder störst andel 
av landsbygdsporgrammets 
medel till miljöersättningar.

(Källa till diagram: Rural Development in 
the European Union, Statistical and 
Economic Information, Report 2011)
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Diagrammet visar 
andelen ekologiskt brukad 
åkermark i olika EU-länder

Av diagrammet framgår att andelen 
åkermark som brukas ekologiskt är 
förhållandevis hög i Sverige jämfört 
med andra EU-länder

(Källa till diagram: Rural Development in the 
European Union, Statistical and Economic 
Information, Report 2011)

anDelen ekologiskt brukaD 
åkermark i olika eu-länDer 

kväveöverskott per hektar 
i olika eu-länDerDiagrammet visar 

kväveöverskott i kg N per 
hektar i olika EU-länder
Kväveöverskottet ger ett mått på 
sambandet mellan tillförsel av kväve och 
växternas upptagning och indikerar 
risken för växtnäringsläckage. Av dia-
grammet framgår att länder med en 
intensiv jordbruksproduktion som 
Danmark och Nederländerna har förhål-
landevis höga överskott.

(Källa till diagram: Rural Development in the 
European Union, Statistical and Economic 
Information, Report 2011)

kg N/ha
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Framåtblick  

Vi kommer att se ökad produktion med mindre 
insatser. Avgörande är långsiktiga åtgärder genom 
hela kedjan, från odling av olika grödor, till produk-
tion av kött och mjölk. Ett ökat samarbete mellan 
växt- och djurgårdar ger här stora fördelar. Genom 
bättre markvård har kväve- och fosforutnyttjandet 
ökat och läckaget minskat. Detta genom större 
precision i tillförseln till åkern och kraftfullare åtgär-
der mot läckage. Vi kommer se en minskad miljö-
belastning i matproduktionen och förbättrad bör-
dighet i marken.

Det skånska jorDbruket har minskat proDuk-
tionens miljöbelastning
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Övergripande frågor blir då: Hur ska vi kunna styra bättre? 
Vad har vi gjort rätt? vad har vi gjort fel? Läs mer…

Framåtblick 

forts.

Bättre långsiktig bördighet och 
produktionsekonomi 
Långsiktiga åtgärder i form av bättre dränering, växtföljd 
som ger högre mullhalt och friskare grödor, markpacknings-
åtgärder och avancerad teknik för mer precision. Kalkylen 
går inte alltid ihop kortsiktigt men på 10-20 år ser det bra 
ut. 

Mindre övergödning av yt- och 
grundvatten
Högre utnyttjande av insatsvarorna är alltid grunden till 
mindre läckage.

positiVa aspekter
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Växtodlingsgårdar
– Bättre markbördighet i vid 
bemärkelse via god struktur och 
lågt sjukdomstryck
• Ökad aktivitet kring dränering ger mindre markpackning, 

bättre markstruktur, djupare rotsystem m m. 
• Ökad mullhalt ger bättre markstruktur och bättre 

vattenhållande förmåga. Typiska åtgärder är minimerad 
bearbetning, tillförsel av organiskt material via fånggrö-
dor och mellangrödor samt minimal bortförsel skörderes-
ter. Införsel av stallgödsel eller rötrester är kanske det 
viktigaste, antingen direkt eller, vid stora avstånd, efter 
separering där den flytande fasen stannar på djurgården/
nära biogasanläggningen.

• Modern teknik med GPS-styrning ger möjlighet till fasta 
körspår och därmed  minskad markpackning samt bättre 
precision inom fältet vid tillförsel av växtnäring och 
växtskydd. 

• Samarbete  mellan växt- och djurgårdar ger bättre 
växtföljd och därmed bättre markstruktur och friskare 
grödor med mindre behov av växtskydd. 

Odlingssystem som inte 
underlättar precisionsgödsling och 
bevarad markbördighet

En struktur i lantbruket som 
koncentrerar växtodling och 
djurhållning till olika regioner och 
försvårar samarbetet mellan dem

Mjölkgårdar
– Bättre grovfoderproduktion, 
ökad individuell utfodring och 
ökat samarbete med växtodlings-
gårdar
• Bättre styrning av grovfoderkvalitén med mindre import-

behov av kraftfoder som följd. 
• God körteknik i vallarna för att undvika markpackning vid 

många och tunga transporter.
• Fullfodertaktiken kompletterats alltmer med individuell 

utfodring av toppfodret vilket ger bättre utnyttjande.
• Övergång till flytgödsel och en ökad stallgödselexport 

ökar utnyttjandet av stallgödseln.
• Samarbete mellan växt- och djurgårdar ger bättre 

växtföljd på båda gårdarna.

Svingårdar
– Bättre markvård och ökat 
utnyttjande av stallgödsel
• Bättre dränering ger speciell effekt p g a minskad 

markpackning vid stallgödselspridning.
• Bättre styrning av stallgödseln och export vid överskott, 

inte minst av fosfor, ger ökat utnyttjande.
• Styrning via GPS av stallgödseln inom fältet efter mark-

kartan ger ytterligare effekt.

tyDliga utmaningar:

Önskade framtidsscenarier:
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skånsk landsbygDskraft!
Landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 är ett utvecklingsprogram som till 
hälften finansieras med EU-medel och resterande med svenska skattemedel.
Vad har då Landsbygdsprogrammet gjort för skillnad på landsbygden i Skåne? 
Genom att intervjua personer med erfarenheter av landsbygdsprogrammets olika 
delar och be dem ge sin syn på verksamheten kan vi lära oss mycket och samtidigt 
visa på den nytta som insatserna gjort. Intervjuerna kompletteras med bearbetad 
statistik, internationella jämförelser samt slutsatser av resultaten. Allt detta samman-
taget kallar vi för ”Case”.

I din hand håller du en av 11 presentationer som visar på vilket sätt Landsbygdspro-
grammet bidragit till att uppnå målen. I serien kommer följande case att efterhand 
sändas till dig:

Gå gärna in på webbplatsen www.landsbygdskraft.se och tyck till om både det 
nuvarande programmet och vad du tycker är viktigt i nästa programperiod!

Trevlig läsning!

www.lanDsbygdskraFt.se
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Det skånska jordbruket har minskat produktionens miljöbelastning

Landsbygdens natur- och kulturarv har förvaltats väl och upplevs mer som 
en potential än en belastning

Landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft har ökat

Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har ökat

Tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden har ökat, både för de 
besökande och boende

Genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergipro-
duktion har Sveriges oljeberoende minskat

Skånsk landsbygds kompetens och innovationsförmåga har ökat

Attraktionskraften för det skånska landskapet, landsbygden och den skånska 
maten har ökat

Förutsättningarna för kvinnors företagande på landsbygden har stärkts

Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkulturella 
ses som en möjlighet för landsbygdens utveckling

 Arealen ädla lövträd ökar
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