
Rapport från Bushresan i östra Blekinge 19 september 2016 

 
    Betesdjur på Slädö                                                               Foto Lotta Bergström 
 

Tillsammans med Landsbygdsnätverket, Länsstyrelsen och LRF Sydost arrangerade 
Karlskrona och Ronneby kommun en bushresa den 19 september med syfte att visa på 
landskapet förändras som följd av att betesdjuren försvinner. 
 
Ett drygt fyrtiotal personer hade hörsammat inbjudan och var med på resan. Det var 
riksdags- och kommunpolitiker, landshövding, tjänstemän från länsstyrelse, kommun och 
LRF Sydost, samt representanter från den gröna näringen, Hela Sverige Ska Leva, 
hembygdsföreningar och naturskyddsförening.  
 
Det var mycket som skulle visas och bli sagt, men tiden var begränsad, vilket gjorde att tiden 
i bussen utnyttjades väl. På väg till första stoppet informerade Inger Pehrson om 
Landsbygdsnätverket och om syftet med den nationella satsningen att arrangera Bushresor. 
 
Förbuskningen av landskapet är inte bara en fråga för länets lantbrukare, utan något som på 
olika sätt berör oss alla. Bushresan i östra Blekinge byggde därför på tre teman med olika 
perspektiv, nämligen attraktiva boendemiljöer, fastighetsbildning och storleksrationalisering 
samt besöksnäring och tillgänglighet. Det var också viktigt att visa att problemen med 
förbuskning finns både i skärgården och i skogsbygden. 



 
             En intresserad samling ute vid Uttorp på Sturkö              Foto Tina-Mari Eriksson 
 
Vid första stoppet på Uttorp, Sturkö berättade Ann-Marie Nordström, landsbygdsutvecklare 
Karlskrona kommun, om kommunens satsningar på att knyta storöarna till centralorten. 
Genom att bland annat satsa på pendeltrafik med båt, nybyggnation, VA och bredband kan 
skärgården bli tätorter till Trossö. En ny skol- och arbetspendel med båt mellan Sturkö och 
Trossö startade upp hösten 2015, vilket mer än halverade restiden. Båtlinjen har blivit 
mycket uppskattad och är ett sätt att ta tillvara det intresse som finns för att bo i skärgården. 
Men för att ett boende ska vara attraktivt krävs förutom goda kommunikationer och 
samhällsservice även ett öppet och tillgängligt landskap. Det finns ett stort symbolvärde i ett 
öppet landskap som skickar signaler som hopp och framåtanda. Ett igenväxt och förbuskat 
landskap signalerar däremot hopplöshet och att här har man gett upp. 
  

 
       Nils-Erik Persson berättar om landskapets igenväxning på Sturkö.  
                                                         Foto Tina-Mari Eriksson 



Maria Strand, ansvarig på Länsstyrelsen för naturreservaten, berättade om länsstyrelsens 
planer och arbete med naturreservatet i Uttorp som är ett av de naturreservat som 
Länsstyrelsen prioriterat närmsta året. 
 
Både i bussen och under stoppet diskuterades det livligt om djurhållning och vilken 
klimatpåverkan nötdjuren har. 
  
Under bussresan gjordes resenärerna uppmärksamma på landskapet vi reste igenom. Allt 
ifrån hur fina beteshagar har blivit igenväxta av slånbuskage och idag är oanvändbara innan 
omfattande röjningsarbeten blivit gjorda, till hur våra ekar mår när de växer i konkurrens 
med andra lövträd tätt intill.  
 

 
                    Ekhagsmark i behov av röjning och betning                      Foto Tina-Mari Eriksson 

Andra stoppet var Bromåla i skogsbygden där temat var fastighetsbildning och 
storleksrationalisering.  
 
Många gårdar som säljs, framförallt i skogsbygden, säljs till personer i bygden som redan har 
mark (skog) i området. Det blir alltså tillskottsförvärv som stärker arealunderlaget för dessa 
gårdar. Ibland blir mangårdsbyggnaden stående tom på gårdarna eftersom byggnaden inte 
behövs för boende. Oftast finns det även ekonomibyggnader i mer eller mindre bra skick på 
fastigheten. I de fall som köparen väljer att stycka av mangårdsbyggnaden och 
ekonomibyggnaderna kan det bli något riktigt bra av detta, om avstyckningen görs på ett 
klokt sätt. Om gården endast har några få hektar åker och betesmark kan man göra en 
mycket attraktiv ”lantbruksfastighet för mindre djurhållning” eller det som i dagligt tal kallas 
”hästgård” av detta. Efterfrågan är stor på gårdar för personer som vill förverkliga sin dröm 
och ha ett lantligt boende med plats för några hästar eller en mindre fårbesättning. Att 
gynna denna typ av nyetableringen på landsbygden är viktigt eftersom det förutom bidrag 
till det öppna landskapet även ger ett bidrag till befolkningsunderlaget på landsbygden i 
form av till exempel fler barn till skolan, mer efterfrågan på service och kollektivrafik. Kloka 
avstyckningar bidrar alltså till en win-win situation i och med att det traditionella jordbruket 
får ett större arealunderlag till sina gårdar och landsbygden får fler bofasta samtidigt som 



förutsättningarna för att bibehålla det öppna landskapet stärks. Blekinge har den stora 
fördelen att länet är litet. Det är alltså möjligt att bo var som helst i länet och ändå ha ett 
rimligt pendlingsavstånd till en större tätort där de flesta arbetstillfällena finns. 
Under senare år har storleksrationaliseringen av våra jordbruk gått snabbt. Gårdarna blir allt 
färre och allt större. Detta är en nödvändig utveckling för att vi ska ha kvar några jordbruk 
som kan fungera på heltidsbasis. Inte minst märks detta inom mjölksektorn där det för 30 år 
sedan var vanligt att en gård hade ett 30-tal mjölkkor, vilket räckte att försörja en familj på. 
Idag, när allt fler går över till robotanläggningar är de flesta gårdar dimensionerade för en 
eller flera robotar, dvs 80, 160, 240 kor etc. Detta är nödvändigt för att få tillräcklig 
lönsamhet och sysselsättningsnivå för att kunna driva företaget som heltidsföretag, gärna 
med en eller flera personer anställda. Mjölk är den värdemässigt största produktionsgrenen 
inom svenskt lantbruk. Mjölkproduktionen är också basen till en stor del av 
nötköttsproduktionen eftersom tjurkalvarna föds upp till slakt. Storleksrationaliseringen har 
fört med sig att djuren har koncentrerats till mindre ytor och i högre utsträckning föds upp 
på ensilage året runt. Det blir alltså färre djur ute på länets betesmarker, framförallt i 
skogsbygden och i skärgården där skiftena är små och ibland svårtillgängliga.  
 
Vid det sista stoppet på Almö i Ronneby kommun togs betydelsen av ett öppet landskap upp 
för besöksnäring och rekreation.  
 

 
Ett tydligt exempel på Almö på en betad och en obetad ekhage                         Foto Tina-Mari Eriksson 



 
Landsbygdsutvecklare i Ronneby Ebon Kaisajuntti  
berättar om vilken betydelse besöksnäringen kan ha  
för landsbygden                      Foto Tina-Mari Eriksson  

 
Avslutningsvis kan konstateras att en blandad näringsverksamhet, djurhållning, aktivt jord- 
och skogsbruk skapar det landskap som attraherar fast boende och bidrar i hög grad till 
rekreation och att besöksnäringen kan växa och utvecklas. 
 
Genomgående tema under resan var också vilket ansvar var och en av oss har när det gäller 
att till exempel välja svenska mejeri- och köttprodukter. För att tydligt exemplifiera detta 
togs den svenska osten upp och vilken betydelse denna har för det öppna landskapet. Att 
det går åt 10 liter mjölk för att göra 1 kg ost är kanske inte något konsumenten i gemen är 
medveten om.   

 
                        Foto Tina-Mari Eriksson 

 

Att många värderar ängar, beteshagar och 
öppna marker högt märks inte minst på 
fastighetspriserna. Det märks också tydligt 
i undersökningar där människor får 
poängskatta var de vill semestra. Ett 
attraktivt naturlandskap bidrar med andra 
ord i hög grad till möjligheterna för 
rekreation och turism.  
Sedan 2010 har besöksnäringen skapat 
358 jobb varje månad och är idag den 
näring som växer snabbast. 31 miljoner 
människor planerar att besöka Sverige 
inom 3 år. Mer än hälften av dessa 
besökare anger att de reser hit på grund 
av naturen och landskapet. Vi vet att dessa 
besökare bidrar till att skapa lokal köpkraft 
och därmed också stora möjligheter för 
landsbygdsutveckling. Potentialen för 
landsbygdsturismen är alltså stor och 
utvecklingen har stor betydelse för jobb 
och företagande.  
 



 

  
  Ebon och Anders höll ordning på diskussionen 
                                                Foto Tina-Mari Eriksson 

 
På Äggaboden fanns också en miniutställning med före- och efterbilder från det avslutade 
GRACE-projektet (läs mer om GRACE-projektet på http://www.graceprojektet.se/) 
 

      
Slädö före restaureringen i GRACE-projektet           Slädö efter restaureringen i GRACE-projektet 
Foto: Lotta Bergström             Foto: Lotta Bergström 
 

Arbetsgruppen kommer under hösten att träffas för att planera hur Bushresan kan följas upp 
med ytterligare aktiviteter med syfte att förhindra förbuskningen av vårt vackra landskap. 
 

 

 

 

Resan avslutades med en härlig 
närproducerad lunch på Äggaboden i 
Gärestad. Här avslutade vi med en 
frågestund och diskussion, samt en 
summering av resan.  
 
Anders Hermansson, LRF Sydost höll i 
diskussionen. Viktiga synpunkter som 
framkom under denna var bland annat att 
tydliggöra landskapets plats i samhället, 
lyfta hjältarna som kanske har Sveriges 
viktigaste jobb, marknadsföra och skapa 
förståelse, visa företagaren och höja 
statusen på yrket, samt verka för en hållbar 
försörjningsförmåga. 
 

http://www.graceprojektet.se/

