Bushresan

8 september 2020
Katrineholms kommun
I samarbete med Landsbygdsnätverket anordnade länsstyrelsen i Södermanlands län en bushresa
till Hinnäs och Sörgölet utanför Katrineholm den 8 september 2020. Syftet med en bushresa är att
visa och prata om hur Sveriges jordbruksmark överges och planteras eller växer igen, den
förbuskas – därav namnet bushresa. Fokus på vår resa var betesmarker och vad som händer i
landskapet när betesdjuren försvinner. Vilka konsekvenser får det? Vad kan man göra för att
stoppa det?
Med på vår resa följde ett tjugotal personer, allt från politiker till kostchefer, upphandlingschefer,
och lantbrukare från Katrineholms, Vingåkers, Nyköpings och Oxelösunds kommun. Även
Region Sörmland deltog.

Stopp 1: Hinnäs
Första marken vi besökte ligger vid Hinnäs och är en betesmark som enligt historiska kartor
betats sedan minst 1800-talet, men säkert betydligt längre än så. 2012 upphörde betet. Marken är
fortfarande mycket artrik vad gäller örter och gräs. I marken kunde vi hitta växter som gynnas av
bete så som darrgräs, ängsskallra, gräset vårbrodd, harklöver (hartass), rödklint, blodrot och
svartkämpe, men med tiden kommer de lågvuxna arterna att konkurreras ut. Redan nu börjar högt
gräs, ormbunkar, örnbräken, nypon och enbuskar ta över, vilket ger en gödslingseffekt på den
magra marken. Igenväxningen går långsamt, men när slyet väl fått fäste kan det gå snabbt och de
små ängsväxterna skuggas ut.

Figur 1: Naturbetesmark vid Hinnäs som inte betats sedan 2012

Vi tittade på statistik över arealen åkermark och betesmark per kommun där Nyköping och
Eskilstuna ligger i topp.
Erika Olsson, lantbrukare och ordförande för Sörmlands matkluster, pratade om hur det som
lantbrukare är svårt att få ihop ekonomin på ett rationellt sätt och att många istället drivs av
hållbarhet på lång sikt och att hejda klimatförändringar och artutrotning. Det är en stor
klimatskillnad på svenskt och europeiskt kött, men de svenska lantbrukarna får inte betalt för
många av de miljötjänster som de utför. Det är till och med så att det ofta kan vara mer lönsamt
att inte göra någonting med marken och låta den växa igen än att bruka den. Trots att betesmarker
är så otroligt viktiga växer de igen. Andra problem som togs upp var skador från viltet och den
konflikt som ibland kan uppstå mellan markägare och arrendatorer.
I klimatdebatten lyft nötkreaturen fram som ett problem. Bildandet av metan går inte att komma
ifrån, men djur som betar gräs hjälper till att hålla landskapet öppet vilket gynnar många växter,
insekter, fjärilar, vilda bin och fåglar. På naturbetesmarker används inga kemikalier och ingen
gödsel av något slag.
Det är ett problem när tätortsnära jordbruksmark byggs bort så att avståndet mellan stad och
landsbygd ökar, både bildligt och bokstavligt talat, och kontakten med livsmedelsproduktionen
försvinner. Ett sätt att minska klyftan är att skolbarn får åka ut och besöka lantbrukare.

Stopp 2: Sörgölet
Andra stoppet för dagen besökte vi gården Sörgölet där lantbrukaren Fredrik Lindborg bedriver
ekologisk nötköttsproduktion på stora arealer naturbetesmark och ekologiska vallar. Vi stannade
till i Evighetsbacken, som efter att den restaurerades i början på 1990-talet är en av länets finaste
och mest värdefulla betesmark. På vägen såg vi den ovanliga fältgentianan som förr var ganska
vanlig i ängar och betesmarker, men som är en av de gräsmarksarter som minskat mest sedan
mitten av 1900-talet på grund av minskad hävd.
Naturbetesmarker kallas ibland för Sveriges regnskog och är hem för mängder av olika blommor
och gräs, insekter och fåglar. Naturen förser oss människor med så kallade ekosystemtjänster som
är en grund för vår livsmedelsproduktion och livsmiljö. Tack vare de har vi till exempel växter
som renar luft och bin som pollinerar våra grödor, men trots att vi är beroende av naturens
produkter och tjänster tar vi inte hänsyn till de i flera samhällsbeslut.

Figur 2: Evighetsbacken är en av Södermanlands finaste naturbetesmarker

Robert Henriksson, kostchef på Katrineholms kommun, pratade om kommunal upphandling av
livsmedel tillsammans med Sjöholms gård och Skalltorps säteri, som är två av de gårdar som
levererar kött till kommunen. Katrineholms kommun har som mål att handla ekologiskt och
närproducerat och ligger idag på 30 % ekologiskt och 10 % närproducerat, men jobbar för att öka
målen i framtiden. Vi pratade om att LOU, lagen om offentlig upphandling, måste lättas upp för
att det ska bli enklare att handla mer lokalt. Ett rent geografiskt krav är idag inte tillåtet, men det
finns kryphål, som att det ska vara möjligt att besöka gården. För att handla svenskt kött är krav
på djurskydd och låg grad av antibiotikaanvändning ett sätt att utesluta utländskt kött.

Mattias Göransson, miljöcontroller på Region Sörmland, berättade om hur de arbetar med att
kravställa
på
svenska
djurskyddskrav
för
animalieprodukter
i
regionernas
livsmedelsupphandlingar och att byta ut utländsk råvara mot svensk (det är svårt att kravställa på
sörmländskt). De beställer och kravställer via grossister, men det gäller att de lokala produkterna
finns i deras databas. Därför bör lokala producenter uppmuntras till att leverera till en grossist.
För att handla med fokus på svenskt gäller att jobba smart för att inte öka kostnaderna. Genom
regionens kök kan man genom samarbetsprojekt gynna lokala producenter under flera års tid.
Dock är det viktigt med en lång framförhållning och att tydligt definiera vad ”stor volym” eller
”ofta” betyder.
EU-stöden bidrar till att hålla priserna på livsmedel nere och att ge lantbrukarna betalt för den
miljönytta de gör, men att sköta naturbetesmarker kostar samtidigt som stöden ligger på samma
nivå och kommer kanske att sänkas i framtiden. Inom stödsystemet borde man räkna med
inflationen så att ersättningen följer en kurva, precis som vid löneutveckling.

Vi besökte en träddunge som en gång sett ut som på Evighetsbacken, men nu är kall och mörk.
En liten ärenpris växte i kanten mot ljuset, men i övrigt är det få växter och djur som kan leva
här. Marken kan restaureras, men det kommer att ta tid. Eftersom granarna som planterats här
försurar marken kommer den antagligen aldrig att bli lika fin som på Evighetsbacken. På håll
kunde vi skymta igenväxta, gamla åkrar. På 1990-talet fick man pengar för att planera igen
jordbruksmark, men många skogar planterades på fel marker så att det inte blev någon bra skog.
De lämpar sig bättre till betesmark.

Figur 3: Igenväxt del av Evighetsbacken

Sista stoppet för dagen tittade vi på en mark som tidigare hört samman med Evighetsbacken.
Marken är idag en plantering med andra generationen gran. Mellan de unga plantorna växte arter
som vi kände igen från Evighetsbacken: ängsvädd, blodrot, prästkrage och liten blåklocka, men
de var få till antalet. Det var svårt att se att detta tidigare har varit en lika öppen och artrik
betesmark som Evighetsbacken.

Figur 4: Betesmark planterad med gran. Evighetsbacken skymtas i bakgrunden

Tusen tack till alla som deltog på vår bushresa och gjorde den så spännande och
lärorik!
Malin Almquist och Ulrika Hägertorp, länsstyrelsen i Södermanlands län

