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RAPPORT SJÖBO KOMMUN 
BUSH RESA 3 JUNI 2016 

…FÖR ATT BETANDE DJUR GÖR SKILLNAD… 
 

          
 

Fredag 3 juni kl. 09:45 samlades  23 förväntansfulla resenärer utanför kommunhuset i Sjöbo för 
vidare ”bush”färd ut i naturen för diskussioner och dialog kring vad händer med landskapet när 
bonden och hans djur försvinner? Vad händer med alla andra som vistas i landskapet om Sverige 
förbuskas. Hur lär vi oss förstå värdet av produkterna som ligger på vår tallrik.  
 

Vi hade ut format programmet utifrån 4 huvudpunkter där ingen visste vart vi skulle åka.; 
Tillsammans formar vi landskapet 

Jordbruksföretag med betande djur är en förutsättning 
Se klimatfrågan ur ett helhetsperspektiv 

Välj kött och mjölk med omsorg 
 

OBS! Se bifogad karta för vår resväg! 
På vägen till första stoppet berättade jag (Lena Ytterberg) om Landsbygdsnätverket och att dessvärre 
inte representerat pga av akut Brysselresa för Inger Persson och Nils Lagerroth. Jag hänvisade även 
till # bushresan  
Första stoppet kl. 10:15 var Kulturens Östarp där vi träffade gårdsbrukare Emma Johansson som 
under 1 tim. berättade om Östarp  som är en unik lantbruksmiljö från 1800-talets mitt, med 
byggnader, djur och trädgård i ett gammalt kulturlandskap. Här finns den fyrlängade 
korsvirkesgården Gamlegård som är öppen för besökare under sommarsäsongen. Till gården hör 
också en vattenkvarn, en vindmölla, en brytestuga för beredning av lin och en malttorka. På 
Östarp finns också äldre lantrasdjur – Blommehöns, Linderödsgrisar, Göingegetter, Ringamålakor, 
Gotlandsruss, Mellerudskaniner, Skånegäss och Blekingeankor. 
Genom en generös donation kunde Kulturens grundare Georg Karlin köpa Gamlegård i Östarp 
1922. Istället för att flytta den till Kulturen beslöt han att skapa ett levande museum mitt i ett 
levande kulturlandskap. 
Från Östarp for vi vidare via Ilstorps kyrka till Vombsänkan där Annika Jönsson från 
Hushållningssällskapet passade på att i bussen berätta om vilka tjänster och produkter de kan 
erbjuda landsbygdens företagare.  
Vid Ilstorps kyrka stannade vi och promenerade alla ut i det öppna landskapet till utkikstornet. 



 
Se foto i Ystads Allehanda!  
Sjöbo deltog under några år i det internationella EU-projektet Lifescape, som syftade till att göra 
naturvärdena i Vombsänkan mer känd och att engagera boende och brukare. Projektet är  slut och 
tanken på en ansökan om biosfärområde föddes under processen. Hur den ansökan ska 
formuleras blir en fråga för både Lunds, Eslövs och Sjöbo kommuner de närmaste åren. 
Planingenjör Sanna Lynghed berätta om hur ett Biosfärområde - kan bli och vara ett 
modellområde för hållbar utveckling. 
 

Därefter åkte vi tillbaka mot Sjöbo igen. I bussen passade Emma Svärd på att presentera sig som 
den nya verksamhetsledaren för Europa Direkt Sydöstra Skåne. 
 

Nästa stop kl. 12:00 var  Tolånga 17 som är en krog med en egen köttbutik. De serverar eget 
hängmörat oxkött från Anguskor och fläskkött från gårdens grisar. I butiken finns råvaror från 
gården och trakten. De som driver gården heter Ann & Tomas Persson. Tomas P. delgav oss sina 
synpunkter på svensk nötköttsproduktion och klimatfrågan i samband med kaffet. 
 

Kl. 13:00 åkte vi vidare åt nordost mot Heinge Strövområde. På vägen i bussen berättade Kristin 
Persson, verksamhetsledare på Leader Sydöstra Skåne om ”leadermetoden” som är ett etablerat 
arbetssätt för lokal utveckling 
Väl framme i Heinge Strövområde kl. 13:30 stannade vi upp för diskussion under rubriken hur vi 
”Tillsammans formar vi landskapet”. Per Håkansson från LRF:s kommungrupp var först ut med att 
poängtera att närmare 18% av värdefull ängs- och betesmarkerna förlorat sina natur- och 
kulturvärden på tio år. Under samma period har c:a 10% av alla betesmarker slutat användas.  
Per Håkansson pekade ut hur ett levande landskap ger goda förutsättningar  för både fina 
boendemiljöer, rekreation och turism. Han pekade också ut i naturen hur det ser ut när landskapet 
ersätts med en ogenomtränglig murar av träd och buskar. Det diskuterades livligt vad man 
behöver göra för stoppa igenväxningen och bevara de positiva effekterna som företag med 
betesdjur.  
 

Erik Johansson från LRF konsult flikade in betydelsen av hästen som betesdjur i de landskap som 
omger Sjöbo.  
Ann-Margreth Assarsson från LRF:s kommungrupp fortsatte diskussionerna genom sin egen 
utgångspunkt; Varför slutar man med mjölk- och nötköttsproduktion? 
Varför slutade de? Hur kan man ändra detta? 
 

Kl. 14:15 tog vi en välbehövlig paus (+25 gr.) framför Fränninge kyrka med äppelmust/cider från 
Sövde Musteri och ekologiskt bröd från bageriet Sockerdrömmar & Tårteria i Sjöbo. 
Deltagarna fortsatte sina diskussioner och fyllde därefter i den ENKÄT som Landsbygdsnätverket 
ville samtliga skulle fylla i. 
 

Enligt resultatet på den enkät som alla fyllde i så verkade samtliga vara nöjda med resan. 
 

Vi riktar ett VARMT TACK till Landsbygdsnätverket som gav oss de ekonomiska förutsättningarna 
för att genomföra denna resa och få tillfälle att diskutera dessa oerhört väsentliga frågor.  
 

Rapporten skriven av; Lena Ytterberg, näringslivsutvecklare Sjöbo kommun  
 

Samarbetspartner för vår utflykt var;  

                        

              


