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Sammanfattning  från Bushresan i  Bräcke kommun, Jämtlands län, den 29 

augusti 2017. 

Tisdagen den 29 augusti arrangerades Bushresan för andra gången  i länet av LRFs kommungrupp, 

Bräcke i samverkan med Bräcke kommun.  Syftet med Bushresan är framförallt att visa på hur det 

kan se ut när markerna växer igen och betydelsen av att det finns jordbruk kvar i kommunen men 

också att bli inspirerad av hur man kan påverka utvecklingen av jordbrukslandskapet. 

Under dagen samlades inbjudna kommunpolitiker, företagare, representanter från Region JH, 

Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, LRF Jämtland, Hela Sverige ska leva, Torsta AB, 

Fäbodbrukarna, m.fl. för att se, lyssna och diskutera vad som sker när jordbruken läggs ner.  

Vid första besöket i Grimnäs hos potatisodlaren Johan Vikström, diskuterades upphandlingsavtal och 

vikten av längre upphandlingar för 

livsmedelsföretagare. Johan säljer 

lokalt och ibland också till kommunens 

skolor. Efterfrågan finns men det 

behövs större lager som är en osäker 

investering med tanke på korta 

upphandlingsavtal. Där serverades fm-

fika från Bakgården, macka och 

hembakt kaka.    

Foto: Mona Thorsson, LRF Jämtland 

Nästa stopp var i Sörviken där Nicklas 

Lemon med sin familj har 
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mjölkproduktion. Det diskuterades förutsättningar och svårigheter att bedriva mjölkproduktion och 

frågor kring  generationsskifte på gården. Gården håller öppet i fyra byar runt om Sörviken.   

 

Foto: Bräcke kommun och Mona Thorsson, Lrf Jämtland 

Barbro Norberg från Landsbygdens Framtid och som tagit initiativet till resan, väckte tanken kring att 

de  lokala livsmedelsproducenterna är viktiga även ur ett beredskapsperspektiv då matförsörjningen 

kan bli ett problem vid ev krisläge. LRF:s ordförande i Jämtland, Håkan Nilsson, deltog i diskussionen. 

På bussen under resans gång informerade Agnetha Andersson och Ingrid Gunnarsson från 

Länsstyrelsen, Jämtlands län om vilken roll de har och informerade lite statistik och fakta om 

landsbygden och jordbruket i länet. 

  

Foto: Mona Thorsson, LRF Jämtland 

 

Bengt Svensson, markägare från Fannbyn guidade när bussen tog turen runt Sundsjön och visade hur 

landskapet förändras när djuren försvinner. Producenterna blir också större och det gör att 

småplättarna blir obrukbara eftersom det blir för besvärligt och kostsamt nämnde han. Vi fick se 
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exempel på flera marker som stått obrukad länge och växt igen.

 

Foto: Mona Thorsson, LRF Jämtland 

Kerstin Hyle´n som driver företaget Bakgården tillsammans med sin man stod för lunchen som var 

tillverkad på lokala råvaror från trakten. Hon berättade om deras företag som bedriver catering, 

bageri, bryggeri m.m.  

Efter lunchen åkte gruppen vidare mot  Värviken för att från bussen 

titta på åkermark som förbuskats. Turen fortsatte sedan till Sunnestbyn 

där Lars Svensson, nötköttsproducent berättad från sitt perspektiv och 

att han håller markerna öppna i ca 10 byar kring Revsund tack vare sin 

produktion. 
Foto: Mona Thorsson, LRF Jämtland  

Det stora problemet där jordbruken läggs ner är att den 

brukade marken och det öppna landskapet försvinner. Träd 

och buskar börjar växa på den bördiga åkermarken. De 

senaste tio åren har den brukade marken minskat med 200 

hektar i kommunen vilket motsvarar åtta procent. Det är 

endast en halv procent som är öppen mark i kommunen nu, 

nämnde Karin Olsson, LRF:s kommungrupp. 

Foto: Mona Thorsson, LRF Jämtland. 

 

Eftermiddagen avslutades på Revsundslogen där em-fika serverades med hemlagade bullar från 

Bakgården.  Företagarna Liza Lidvall och Gunnar Eriksson berättade om sin satsning som unga 

lantbrukare i kommunen och bland annat hur det kan vara med långa fälttransporter då de har 

mycket mark som ligger långt bort från deras gård. De håller också marker öppna i flera byar inom 

kommunen.  Sista timmen ägnades tid till intressanta slutdiskussioner och reflektioner som dök upp 

från dagen. Sven-Åke Draxten, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, Bräcke, avslutade 

och tackade alla för dagen.   

Utvärderingen från deltagare under dagen visade att det upplevdes som en givande, intressant dag 

och till och med en del aha-upplevelser för vissa. Flera tyckte sig ha fått en ökad kunskap om 

lantbrukarnas situation och vad som händer när markerna växer igen. Alla instämmer helt i frågan 

om de tycker att igenväxning av landskapet är av stor vikt. 
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Några saker som kom upp under dagen: 

- Viktigt att sprida kunskap i ämnet för att öka medvetenheten. Både privat och i skolan.  

- Fler kampanjer för att handla lokal mat. 

- Kommun och landsting bör upphandla mer lokal mat. 

- Bättre villkor för landsbygdsföretag. 

- Politiker bör ta mer ansvar för den här frågan. 

- Temadagar i skolan.  

- Fått ökad insikt hur viktig lantbrukarna är för att vi ska kunna bo kvar. 

- Insikter i kretsloppet, biologisk mångfald-vad djuren bidrar till. Glad att vi bevarar 

fäbodvallarna mm. 

- Att vi måste inse hur mycket jordbruket betyder för övrigt företagande och boendemiljö på 

landsbygd. 

- Utbildning för lärarna så att de kan mer om branschen. 

- Ungdomar behöver förståelse och därmed respekt = aktion. Gärna genom dylika bushresor. 

Vilka kloka människor som sammanstrålat idag med olika infallsvinklar.  

 

Stort tack till LRFs kommungrupp i Bräcke som planerat resan genom bygden.  

Eva Jonsson, Tillväxtavdelningen Bräcke kommun 


