#Bushresan i Linköping
En solig dag i slutat av augusti så startade #bushresan på Vreta Kluster (centrum för de gröna
näringarna) utanför Linköping. Vi lyckades nästan komma iväg i tid och innan avgång hade
bushresan redan presenterats i P4Östergötland. På väg ut till första stoppet ringer SVT, de
kommer att möta oss ute på plats; toppen med uppmärksamhet på ett sådant viktigt ämne!
Vägarna blir mindre och mindre och medan David Pettersson, mjölkbonde och förtroendevald
inom LRF, berättar om förbuskningen ur en lantbrukares perspektiv närmar vi oss Häradskärret
som är vårt första stopp. Av David får vi bland annat lära oss att vissa markägare t.o.m. betalar
honom för att hans kor ska beta deras mark samt att lantbruk definieras som en miljöfarlig
verksamhet i miljöbalken.
Hävdad mark och biologisk mångfald
Vid Häradskärret så har markägarna bröderna Karlsson tyvärr fastnat i skörden men vi blir istället
väl mottagna av fru Karlsson. SVT syns dock inte till. De ringer och förklarar att ”de är vid det
röda huset med vita knutar”. Förvirringen blir total då det beskriver nära nog alla hus i närheten.
Kommunekolog Anders Jörneskog och fru Karlsson leder gruppen ut på Häradskärret medan
SVT letar sig fram. Väl där möts gruppen av en jord galopperande kossor och kalvar. Och pappa
tjur. Tjuren är rätt irriterad på att cirka 30 personer klampar runt bland hans kor och kikar på den
hävdade marken, som kossorna arbetar för att hålla öppet, samt på den igenväxta en bit ifrån.
Anders Jörneskog och fru Karlsson berättar gemensamt om vad som gjorts på ägorna och om
hur kommunen och markägaren ser potential att hävda än mer av marken. Dessutom kan man
göra det till ett rekreationsområde, samtidigt som detta skulle gynna den biologiska mångfalden
och flera av Linköpings rödlistade arter. En ren win-win situation.
Ovhävdad mark och total kontrast
Efter närproducerat fika och SVT-intervjuer går färden vidare till Tinnerö. Tinnerö är ett stort
naturreservat av Eklandskap som ägs av kommunen och sköts genom ett stort antal betande får
och kor. Området är stadsnära och även en av Linköpingsbornas favoritplatser för promenader,
löpturer, fågelskådning och picknics. I utkanten av Tinnerö hittar vi dock ett område med
ohävdad mark och kontrasten blir total mot området vi just åkt igenom. Gruppen får kliva fram
över stock och sten och genom snår för att lyssna på Länsstyrelsens Carina Greiff Andersson
som berättar om de stöd som finns samt det nära samband som finns mellan stad och land. Att
vissa lantbrukare faktiskt väljer att lägga ned på grund av brist på närliggande service snarare än
brist på lönsamhet! Viktig information för alla kommunföreträdare. Anna Jamiesson från
föreningen Naturbeteskött och WWF berättar om hur man kan göra kloka köttval och hur detta
kan gynna såväl miljön som landskapet.
Diskussion om förbuskning
När gruppen krånglat sig ur snåret går färden till Stafsäters gårdsglass som gör därproducerad
glass av mjölk från granngården och smak från närområdet. På plats möts gruppen upp av
Landshövdingen Elisabeth Nilsson som håller ett kortare tal innan hela gruppen bjuds på
naturbeteskött, östgötsk ärtpuré och potatis till lunch och givetvis glass till efterrätt. Innan avfärd
håller moderator Louise Alendbrand Ridderström i en diskussion med deltagarna där idéer för
hur man kan arbeta mot förbuskning diskuteras. Hetast blir diskussionen kring beteskrav där allt
från slopade krav till att detta är det som ger en ökad kvalitet för svensk kött diskuteras livligt.
Med på resan var politiker från riks-, region- och lokalnivå samt ett antal tjänstemän.
Utvärderingen efter resan visade att samtliga fått ny kunskap om vad som krävs för att hindra
förbuskning samt att alla avser arbeta med frågan på något sätt i framtiden. Med denna kraft så
torde matchen mot förbuskningen bli relativt enkel?

