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Vi befinner oss just nu i ett kritiskt skede. Sedan decennier tillbaka har gårdar med betande djur lagt ner och 
naturbetesmarker vuxit igen med en rasande fart. Trenden består men på senare tid har medvetenheten ökat 
och diskussionernas vågor gått höga. Finns det en framtid för ett hållbart jordbruk med betande djur i 
Norrtälje kommun, och vad krävs i så fall av oss för att uppnå detta helt nödvändiga mål?

Norrtälje Naturvårdsstiftelse (NNS) bjöd tillsammans med LRF kommungruppen in till en resa genom ett land-
skap präglat av igenväxning. Syftet var att informera, förfära och framför allt inspirera till nya idéer kring hur 
man kan påverka utvecklingen i vårt jordbrukslandskap. Ett 40-tal deltagare samlades på Norrtälje bussta-
tion för avfärd en morgon i slutet av september för att följa med på Bushresan i Norrtälje kommun - en av tio 
bushresor som ordnats runtom i landet under 2016 på initiativ av Landsbygdsnätverket.



Hållplatser

1. Kallvik på Norr Malma i Estuna socken
2. Norra Järsö i Söderbykarls socken
3. Hasselhorn i Söderbykarls socken
4. Koludden i Estuna socken
5. Kristineholm i Lohärads socken
6. Slätten i Lohärads socken

7. Lohärads bygdegård och Stenkulla i Lohärads    
    socken
8. Undra i Lohärads socken
9. Lundby i Malsta socken
10. Malsta by i Malsta socken
11. Södra Nånö i Estuna socken

Rutten
Vi utgick som sagt ifrån Norrtälje och den planerade rutten var dragen genom socknarna Estuna, Söder-
bykarl, Lohärad och Malsta. Deltagarna kunde med hjälp av en karta orientera sig under turen och med 
hjälp av på kartan angivna hållplatser följa med i beskrivningen av landskapet. De elva hållplatserna (de 
flesta passerades utan stopp) fick utgöra exempel på stora förändringar i landskapet. För några av dessa 
områden fanns kartbilder som gjorde det möjligt att jämföra tidigare status med rådande, d.v.s. hur tidigare 
välhävdade marker nu helt upphört att hävdas och företrädesvis förvandlats till skog. Kartbilderna finns i en 
bilaga till denna rapport.

Norrtälje-Norr Malma
På den korta bussresan från Norrtälje till Norr Malma berättade Inger Pehrson från Landsbygdsnätverket 
om bushresornas bakgrund och syfte och på plats på Erkenlaboratoriet bjöds deltagarna på fika till tonerna 
av Staffan Lindbergs sång. Staffan skulle sedan med gämna mellanrum, under hela resan, bjuda på mycket 
uppskattad underhållning i form av både musik och text.



Inger Pehrsson från Landsbygdsnätverket.

Fika och underhållning i Erkenlaboratoriets trädgård på Norr Malma.



Innan det begav sig in i bushen berättade Tobias Nilsson om Norrtälje Naturvårdsstiftelse (NNS) om initiativ 
på området. NNS har under de senaste åren etablerat samarbete med framför allt LRF på kommun- och re-
gionnivå. Tobias berättade om utvecklingen i jordbrukslandskapets utifrån ett naturvårdsperspektiv och kunde 
bland annat konstatera att över hälften av alla arter upptagna på rödlistan förekommer i jordbrukslandskapet 
och att det som hotar flest arter är just igenväxningen. Frågorna kring igenväxning är särskilt intressanta i vår 
kommun där landskapet har en mycket stor variation och markerna är kalkrika, något som både gynnar 
artrikedomen och skapar förutsättningar för småskaligt jordbruk. 

För att få en verklig känsla för hur igenväxingen kan se ut vandrade sedan gruppen genom ett område i vilket 
betet upphörde under 50-talet. Där nötdjur en gång betade är det nu, beroende på växtligheten, knappt 
framkomligt. Yngre ekar och andra lövträd växer högt och rakt och slyn växer tätt. Här och var ser man spår 
i form av buskar av arter som vanligtvis förekommer i öppna marker.

Tobias Nilsson från NNS guidade genom Kallviks betesmarker intill Norr Malma.

Carina och Ulf Mattsson arrenderar Norr Malma gård där de har 175 tackor som går och betar på bland 
annat naturbetesmarker med ett imponerande bestånd av gamla ekar. Gården är KRAV-certifierad och lam-
mköttet säljs direkt till kund. Vid sidan om denna verksamhet är Ulf hovslagare, Carina tränare i hästkörning 
och seminör, och sonen Oskar fårklippare. 

Carina berättade att fram till 2009 fanns kor på gården och historiskt odlade man mer spannmål på gården. 
Idag förekommer havre men enbart som skyddsgröda till ny vall. Fåren går delvis på efterbete på vall men 
även naturbetesmarker. För lammans tillväxts- och för ekonomins skull vore det bättre att låta naturbetsmark-
erna växa igen men Carina och Ulf vill vårda naturen på även om det innebär lägre lönsamhet. Dyrare 
omkostnader har satt Carina och Ulf i en ekonomiskt pressad situation men de kämpar på för blommornas-, 
binas- och landskapets skull.



Carina och Ulf Mattsson berättade om utvecklingen på Norr Malma under promenaden på Kallviks betesmarker.

Norr Malma-Lohärad
Efter att Carina och Ulf tackat för sig steg vi på bussen igen för att ta oss till Lohärad. Vi hade valt den norra 
sträckningen förbi större gårdar som Norra Järsö och Kristineholm. Från bussen demonstrerade Tobias 
Nilsson exempel på mer omfattande sentida förändringar i landskapet.

Bussen gjorde sedan ett stopp vid Lohärads kyrka där Magnus J. Stark, akademiagronom och sekreterare 
på jordbruksavdelsningen för Kungl. skogs- och lantbruksakademin, berättade för oss om Lohärads moderna 
jordbrukshistoria. Magnus är själv uppväxt på en gård i Lohärad och från kyrkan kunde vi blicka ut över Erk-
ensslättens bördiga jordar. I början av 50-talet fanns här massvis av små familjejordbruk. Då etablerades sig 
ett par grisgårdar och just denna näring har sedan präglat utvecklingen i socknen. Idag finns bara ett fåtal 
aktiva jordbruksföretag och i princip alla betesdjur hålls på Kristineholms herrgård.



Magnus J. Stark från KSLA berättade om den väldiga strukturomvandlingen i Lohärads jordbruk.

Efter en mycket kort tur från kyrkan till bygdegården kunde Anette Gustawson ta över. Hon driver 
tillsammans med sin make en mjölkgård med 130 kor och 60-70 ungdjur/kalvar i Roslagsbro. De har 
även 80 kvigor på kvighotell. På Bushresan beskrev hon hur snabbt antalet mjölkgårdar minskat och 
vad det haft för inverkan på landskapet. 

Anette håller just på att lansera Billinge gårdsmjölk. Hon splitlevererar och den största delen av produk-
tionen går visserligen till Arla men från och med i december ska det vara möjligt att köpa Billinge 
gårdsmjölk på flaska, åtminstone på ett par större butiker. Denna del av produktionen förväntas  ge 
mycket bättre betalt än den mer ordinära.

Att starta gårdsmejeri och ta fram en egen produkt har varit dyrt men det är Anettes strategi för att 
långsiktigt skapa lönsamhet. Hon menar att man hela tiden måste utveckla företagen. I hennes fall 
har valet stått mellan att expandera för större produktion eller att arbeta med samma omfattning på 
besättning och utnyttja de mervärden produktionen medför. Mervärderna avseende gårdsmjölken är att 
produkten är gårdsspecifik, att djuren bidrar till ett vackert landskap och andra ekosystemtjänster, att 
man använder fossilfria drivmedel och att man på gården har en relation till varje individ i djurbesätt-
ningen. Anette ser med sitt sätt att driva företaget en möjlighet att lämna över en attraktiv verksamhet 
vid ett framtida generationsskifte.

Efter Anette var det dags för Catharina Rudolphson att tala. Hon är vice ordförande i LRF Mälardalens 
regionstyrelse och driver själv en djurgård. Hon pratade om vikten av att välja svensk mat - “man kan 
importera mat men inte öppna landskap”. 

Catharina berättade bl.a om hur hon varit i Bryssel och arbetat för ändrade regler för miljöersättningar, 
bla avseende antal träd för godkända betesmarker. Hon efterlyser ett mindre stelbent system med större 
fokus på naturvärden och mindre på fodervärden. Catharina betonade också vikten av att bjuda in 
civilsamhället till deltagande i livsmedelsprojekt.



Anettes fängslande berättelse om satsningen på ett gårdsmejeri imponerade på resenärerna.

Catharina Rudolphson gav sin och LRF:s syn på problemen med igenväxning.



Lunchen ordnade Kerstin Matsson från Lohärads bygdegårdsförening. Hon serverade bland annat 
köttsoppa på köttfärs från Bondens Bod på Rådmansö och på smörgåsarna låg skinka från Hållsta 
Rökeri. 

Välfyllda med både föda och kunskap kunde gruppen avsluta besöket på bygdegården med en 
diskussion kring de aktuella frågorna. Först samtalade 4-5 deltagare i sju bikupor för att sedan re-
dovisa varje grupps punkter under rubrikerna “reflektion” och “aktion” i plenum.
Det blev en livlig och givande diskussion och troligtvis såddes frön till framtida initiativ och samar-
beten. När det kom till aktion förslogs bland annat följande:

	 •	 kommunen	bör	verka	för	bättre	logistik	för	livsmedel
	 •	 mer	resurser	bör	avsättas	för	utveckling	av	metoder	in	om	kommunens	livsmedelsup		
  phandling
	 •	 vi	behöver	fler	lokala	slakterier
	 •	 vi	behöver	undersöka	möjligheten	att	nyttja	befintliga	byggnader	som	vinterstallar
	 •	 kommunen	bör	marknadsföra	lokalt	jordbruk	på	t.ex.	hemsida
	 •	 vi	bör	utveckla	nya	former	av	lokala	delningsjordbruk
	 •	 utvidga	bygdeansvaret	
	 •	 vi	måste	lyfta	fram	positiva	exempel	på	unga	lantbrukare	(kommunens	hemsida?)

Kontakt
Tobias Nilsson, Norrtälje Naturvårdsstiftelse
Tel: 070-999 63 25, 
E-post: tobias@naturvardsstiftelse.se

Mer information:
www.landsbygdsnatverket.se/bushresan
www.norrtaljenaturvardsstiftelse.se

Staffan Lindberg rev av ett sista nummer efter lunchen i den vackra bygdegården.

Efter lunch och diskussion återstod bara defiliring i form av en resa tillbaka till Norrtälje, genom 
Malsta socken. Ytterligare exempel på igenväxning demonstrerades men det märktes tydligt att att vi 
redan gjort vår poäng. Vi vill tacka vår partner LRF för ett gott samarbete men även Roslagens Spar-
bank och Hushållningssällskapet för finansiellt stöd. Slutligen stort tack till Naturskyddsföreningen i 
Roslagen, alla talare och inte minst resnärerna som bidrog till en lyckad och lärorik resa!



1. Kallvik i Estuna socken (intill Norr Malma)

4. Koludden i Estuna socken 6. Slätten i Lohärads socken

Bilagor
Kartbilderna visar dels en bild från häradsekonomiska kartan från början av 50-talet och dels en aktuell 
satellitbild som gör det möjligt att jämföra vegetationsstrukturer i landskapet.



7. Stenkulla i Lohärads socken

9. Lundby i                  
    Malsta 
    socken

11. Södra                                    
      Nånö i
      Estuna 
      socken


