Bushresa arrangerad av Hushållningssällskapet Väst
17 Juni 2016
Sammanlagt deltog 10 personer på resan. Av dessa var 3 från Jordbruksverket eller LRF, 4
kommuntjänstemän och 2 kommunalpolitiker samt 1 privatperson. Utöver detta deltog 4
personer från Hushållningssällskapet
Resan utgick från Vänersborg och första stopp var nötköttsuppfödaren Håkan Magnuson
utanför Uddevalla. Bussen tog oss till en av de betesmarker som Håkan nyligen restaurerat,
stängslat in och nu betar med hjälp av sina djur. Håkan beskrev på ett bra sätt sin produktion,
hur han startade med ett fåtal djur för många år sedan och att han idag bedriver lantbruk med
450 djur och 500 hektar åker, betesmark därutöver, oklart hur stor areal. Förutsättningarna
för att bedriva svenskt lantbruk diskuterades, framförallt med utgångspunkt i att Håkan idag
bedriver sin verksamhet på totalt ca 30 arrendegårdar. Hushållningssällskapets
växtodlingsrådgivare Hanna Johansson beskrev vikten av öppna landskap för den biologiska
mångfalden.

Stopp i Håkan Magnussons kohage.
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I samarbete med Uddevalla kommuns reservatsförvaltare besökte vi sedan ett naturreservat
som har återställts till betesmark och idag betas av köttdjur.

Reservatsförvaltare David Alfredsson från Uddevalla kommun visar bilder och kartor i det
reservat som idag betas.
Efter detta tog vi oss till Café Gula huset i Brålanda för lunch. Under resan dit informerade
Hugo Westlin från Hushållningssällskapet om deras arbete med rapporten Jordbruksmarkens
värden. Hugo tog också upp och informerade om ett antal av sessa värden. Väl framme vid
Café Gula huset informerade Hushållningssällskapets Christina Milén Jacobsson och Per
Hasselberg om projekten Grön Arena och Grön Integration.
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Nästa stopp blev lantbrukarparet David och Marie Naraine utanför Köpmannebro. Det köpte
för ca 10 år sedan en lantbruksfastighet med betesmark som inte betats på många år. Med
hjälp av restaureringsstöd från Länsstyrelsen har nu skogen på marken tagits ned och riset
bränts upp. Stängsel har satts upp och idag betar får och nötboskap. Detta gjordes för ca 1,5
år sedan och än syns tydliga spår av skogen. På vissa ställen syns dock redan flora och fauna
som vittnar om tidigare betesdrift på marken. Ett mycket givande och intressant besök.

Rundvandring i David och Marie Naraines nyligen öppnade betesmark.

Viktiga reflektioner från resan
Lantbrukets svåra situation att få långsiktiga kontrakt på mark. Huvuddelen av den mark som
Håkan Magnusson bygger sin verksamhet på är arrenderad på korta kontrakt.
Frön från blommor och gräs som har legat vilande under lång tid vaknar till liv när väl skogen
är borta.
Sverige måste bli bättre att ta tillvara det svenska lantbrukets mervärden.
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