Bushresa i Uppland
Närmare 30 personer var med på bushresan den 10 juni i bygderna kring Uppsala. Ett flertal
kommunpolitiker syntes bland deltagarna tillsammans med andra intresserade.
– Vi hade ett bra samtalsklimat, och framför allt kändes det som början på något! Vi hade
flera politiker som ville ut och praktisera hos de lantbrukare vi besökte, berättar Mimmi
Skarelius Lille som var lokal arrangör.

Den första lantbrukaren, Bo Larsson från Grellsbo, berättade om sina problem. Det handlade mycket om
stängsling och att det var dyrare att stängsla ut djur än att stängsla in djur. I området fanns det mycket
vildsvin, björn, varg och kronhjortar med mera. Här diskuterades det också offentlig upphandling och att
vi behöver komma närmare varandra och sluta skylla på varandra. Sätta upp ett gemensamt mål och ta oss
dit tillsammans!

Hos den andra lantbrukaren, Markus Romar i Ånge, fick gruppen veta mer om hans affärside att arrendera
naturbetesmarker och sedan restaurera dem. Mycket av hans problematik låg i att det är svårt att få till
tillräckligt långa avtal, många arrendeavtal är på 1-5 år och då kan inte de räkna hem kostnaden för
stängsel. I och med att de ofta åker långt med sina djur är stängsel av bra kvalitet väldigt viktigt! Hos
Markus fick vi även stå i hagen tillsammans med korna, väldigt kärvändliga var de!

Fotografier från dagen

Kommunpolitiker trivs i hagmarkerna

Markus Romar, längst till vänster, berättar om sin affärsidé med restaurerade betesmarker.

Även kalvarna ville höra och se vad som var på gång.

En av kalvarna var väldigt kärvänlig med vår landsbygdsdirektör på länsstyrelsen! När vi gick mot bussen
sprang alla kalvarna efter i full galopp!

Kommunalrådet Mohamad Hassan, som till dagen till ära valde att bära en kostym eftersom han skulle till
kommunfullmäktige efter bushresan. Han skrev en del roliga inlägg på twitter!

Överlag var det en mycket uppskattad dag och många politiker blev väldigt inspirerade och ville gärna
komma ut och lära sig mer om att vara lantbrukare!

Program för ”bushresan” i Uppsala- vad händer när Sverige förbuskas?

Samling: 07.45 samling på parkeringen
utanför stadshuset
Avresa: 08:00. OBS. Viktigt att komma i
tid!
Pass 1. 08:00-08.40 Introduktion
Hur ser det ut för svenskt jordbruk och vad krävs för
att bibehålla produktionen? Varför behöver vi
betesmarker?
Pass 2. 08.40-10.20 Besök hos Bo Larsson på
Grellsbo
Fotograf: Inger Pehrson

Bo kommer att berätta om sitt jordbruksföretag, vilka
problem och lösningar finns. Vi kommer att fika i
hagen och se, diskutera och prata om naturen.
Lars- Henrik Säfström från Faringe kött och Lövsta
Kött AB kommer även att berätta om sitt perspektiv.
Pass 3. 10.20-11:00 Vad ser vi utanför fönstret?
Hur har det sett ut i Uppsala? Vilken utveckling har
skett och vad är det vi egentligen ser utanför
fönstret?

Fotograf: Gillis Aronsson

Pass 4. 11:00-12:00 Besök hos Markus Romar i Ånge
Vi träffar Markus Romar som berättar om sitt
jordbruksföretag, vilka möjligheter och svårigheter
som finns i Markus vardag. Under tiden kommer
smörgåsar och dricka serveras.
Pass 5. 12:00- 12.30 Avslutning och utvärdering
Avslutande diskussion på bussen tillbaka. Vad har vi
lärt oss av dagen? Vad kan vi göra?
Behöver man komma i kontakt med någon under
morgonen kontaktar man
Mimmi Skarelius Lille
018-727 12 49
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