Rapport Bushresa Örebro 20 september 2016
Den 20 september 2016 genomfördes en Bushresa i Örebro. Resan startade på morgonen från
Örebro slott och målet för dagen var området runt sjön Tysslingen. På vägen till Tysslingen hälsade
Anita Norén från Länsstyrelsen alla deltagare välkomna och informerade om vilken roll Länsstyrelsen
har och varför vi ordnar den här resan. Sedan tog Inger Pehrson vid och talade för
Landsbygdsnätverkets räkning. Vi fick veta vad landsbygdsnätverket är och hur idén till Bushresorna
kommit till.
Första stoppet var vid norra fågeltornet vid sjön Tysslingen. Där startade vi med fika och sedan
inledde landshövding Maria Larsson. Därefter tog vi en presentationsrunda där deltagarna fick
presentera sig för varandra. För att få en bild av hur utvecklingen har sett ut i vårt län presenterade
Ann-Sofie och Michael från Länsstyrelsen statistik över hur antalet betesdjur har minskat samt hur
arealen betade marker har förändrats och förflyttats från skogs och mellanbygd till slättbygd. Lars
Eric Andersson från LRFs regionstyrelse pratade sedan utifrån LRFs perspektiv om den aktuella
frågan. Som avslutning vid det här stoppet gick vi upp i fågeltornet och tittade på hur det ser ut där
marken är betad jämfört med där marken inte har betats på många år. Det är lätt att se båda typerna
av marker från fågeltornet och det blev väldigt illustrativt.
Sedan åkte vi vidare till Gymninge gård som ligger på andra sidan sjön Tysslingen. På vägen dit kunde
vi se ett antal betesmarker där hävden upphört och buskarna tagit över. Framme vid Gymninge gård
fick vi lyssna på Torbjörn Eriksson som driver gården tillsammans med sin bror Stefan. Han berättade
utifrån sitt perspektiv som nötköttsproducent. Som avslutning på vår resa åkte vi till Hidinge skola i
Lekebergs kommun för att äta lunch. På vägen dit kunde vi se ytterligare några igenväxta marker.
Framme vid skolan möttes vi av deras måltidschef Anna Brorsson som kunde berätta lite om hur de
jobbar i Lekebergs kommun samtidigt som vi åt en mycket välsmakande köttfärslimpa gjord på
naturbeteskött. Då vi hade kommunstyrelsens ordförande i Lekebergs kommun med på resan kunde
vi få en god inblick i hur man tänkt runt maten från politikens håll i Lekeberg. Bland annat fick vi veta
att man sänkt kraven på andel ekologiskt samtidigt som man beslutat att enbart servera svenskt kött.
Hela förmiddagen präglades av livliga och mycket bra diskussioner. Deltagarna var väldigt aktiva och
intresserade. Några synpunkter som kom upp under dagen var:







Hur når vi ut med informationen till en bredare allmänhet gällande problematiken med
marker som växer igen.
Hur når vi ut med fördelarna att äta svenska kött?
Rovdjuren begränsar möjligheten till att beta våra naturbetesmarker.
Hur ska kommunerna jobba med upphandlingarna för att få in mer lokalproducerade råvaror
i sina kök?
Hur får man politikerna mer intresserade av frågan?
Problematiken med stelbenta stödregler som ställer till det för lantbrukarna.

Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen Örebro

Ann-Sofie Hedberg Länsstyrelsen Örebro med betesmarkerna vid sjön Tysslingen i bakgrunden.

Första stoppet vid norra fågeltornet.

Smörgåsarna som serverades vid norra fågeltornet. Pålägget är ost från Mejeri Ostbiten i
Granhammar och rökt bog från Naturbeteskött.

Landshövding Maria Larsson inledde vid norra fågeltornet.

Förmiddagsfika uppdukat.

Vy ut mot sjön Tysslingen.

Deltagarna står i norra fågeltornet och tittar på skillnaden mellan betade och obetade marker.

Torbjörn Eriksson vid Gymninge gård berättar om sitt företag.

Diskussioner vid Gymninge gård.

Betade strandängar i bakgrunden ner mot sjön Tysslingen.

Förmiddagen avslutades med lunch på Hidinge skola. Köttfärslimpa med färs från naturbeteskött.

