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Fyra kandidater av nio nominerade
återstår efter juryns första uttagning till
priset för Årets rådgivarinsats.
Med utmärkelsen vill ATL och
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Branschrådet för lantbrukets rådgivJuryn har utgått från fyra kriterier i
ningsföretag uppmärksamma goda råd- sin bedömning. Förutom att rådgivaren
givarinsatser inom de gröna näringari fråga ska verka inom de gröna näringna.
arna ska han eller hon ha bidragit till

Vem tar hem ATL:s
Nu är goda råd(givare) fyra:
Camilla
Hallgren

Hushåll
ningssäll
skapet Ska
raborg

l Nominerad av: Inge Jonsson, smågrisproducent
l Beskrivning med tre ord:
Grundlig, noggrann, positiv
Insats: Lyft smågrisproduktionen
l Måluppfyllelse:
Har bidragit till att
öka antalet avvanda grisar per sugga och förbättrat
grisningsprocenten på gården.
l Samarbeten: Har Erfagrupper och samarbetar med
foderrådgivare och veterinär.

– Hon är så positiv och glad
och försöker pusha på och vill
verkligen nå resultat, säger
Inge Jonsson.
– Är det ett problem så går
hon till botten med det och
ger sig inte förrän vi har hittat
orsaken och åtgärdat.
Camilla Hallgren strävar efter att ta in så mycket information om företaget som
möjligt innan hon lägger upp
en strategi.
– När jag kommer till en ny gård
går jag igenom
styrkorna och
svagheterna och
sedan sätter vi upp
mål mot det som
man vill jobba med
och lägger även
upp hur vi jobbar för att nå de
målen.
– Det viktigaste är att man
får med sig personalen och
ägaren, att alla vill jobba mot
samma mål.

”Hon är
så positiv
och glad”

Camilla Hallgren har arbetat
som husdjurslärare och i grisproduktion. Hon har stor kunskap om grisar, är pedagogisk och arbetar systematiskt
med mål och uppföljningar.

Thomas
Jerneng
Växa,
Kalmar

l Nominerad av: Olof Oscarsson, kyckling- och nötdjursproducent, och Aron Cedergren,
mjölk, kött
och växtodling.
l Beskriv
ning med
tre ord: Lösningsorienterad,
ödmjuk, inkluderande.
l Insats: Som processledare
under Lean-projekt.
l Måluppfyllelse: Har bland
annat bidragit till att öka
slaktvikten på kycklingarna
och sänkt slaktåldern på tjurarna hos Olof Oscarsson.
l Samarbeten: Rekommenderar och tar hjälp av andra
rådgivare när det behövs.
Mån om att alla på arbetsplatsen är delaktiga i arbetet.

Thomas Jerneng har arbetat
som lärare på Ingelstorpsskolan och som lagårdsförman.
Han beskrivs som kundfokuserad, kunnig och engagerad.
Genom införandet av Lean
har standarder och rutiner tagits fram på gårdarna.
– Djurproduktionen har blivit så mycket stabilare och
därför har vi fått så mycket
bättre resultat. Det ser vi börjar betala sig
nu, säger
Olof Oscarsson.
– Sedan är
Thomas en
stor diplomat, han har en fin
förmåga att få med sig alla.
Han har fått alla att brinna för
det här och dra åt samma
håll, trots att vi är i olika åldrar
och har olika syn.
För Thomas är det viktigt
att arbeta med motivation,
öppenhet och mätbara mål.
– Det är det enda sättet att
få framgång i ett lantbruksföretag, att alla är med på resan, säger Thomas Jerneng.

”Ödmjuk,
inkluderande”

Annica
Hansson
Växa, Halland

l Nominerad av: Pia Nilsson och
Hans Karlsson, mjölkproduktion.
l Beskrivning med tre ord: Inspirerande, coachande, pedagogisk.
l Insats: Bollplank under utbyggnad av mjölkproduktion.
l Måluppfyllelse: Sänkt inkalvningsålder, minskat kalvningsintervallet, höjt produktionen och börjat
seminera utvalda djur med köttras.
l Samarbeten: Med foderleverantörer, veterinär, robotföretag och
sitter med i gårdsrådet.
Annica Hansson har tagit fram
nyckeltal och strategier som varit
en stor hjälp när gården skulle utöka från 40 till 200 mjölkkor.
– Annica är väldigt duktig, komplett som rådgivare och engagerad, säger Pia Nilsson.
– Hon är ett energiknippe som

Bucht lovar mjölkbönder statliga kreditgarantier
Vårbudgeten på onsdag
ska innehålla statliga löften om lånegarantier till
mjölkbönder i kris. Men de
exakta detaljer om utformningen kan landsbygdsmister Sven-Erik Bucht
inte ge idag.
– Vi är tydliga i vårproppen att
vi går in med statliga kreditgarantier. De exakta detaljerna
kan jag inte gå in på, men beskedet är tydligt i vårproppen,
sa Sven-Erik Bucht till ATL på
måndagen i samband med att
han deltog i LRF Mjölks Guldmedaljsutdelning för minst 23
års prickfria mjölkleveranser
till 40 av Sveriges bönder.

– Det här är något vi gör tillsammans med bankerna. Det
är inget som staten på egen
hand kan gå in och göra på
grund av EU-regler, tillade
Sven-Erik Bucht.

Löfte från regeringen
Det som då av allt att döma
kommer i vårbudgeten är ett
löfte från regeringen att medverka till att lösa kreditgivningen till ofta nyinvesterade mjölkgårdar som nu drabbas särskilt
hårt av det låga mjölkpriset.
– Det är de som är framtidsföretagen, de som nyligen investerat och det är ofta unga människor. Vi behöver de här gårdarna för att de är viktiga mjölk-

producenter men också för att
vi ska kunna ha svenskt kött i
framtiden, sa landsbygdsministern.

Krav från näringen
Kravet på statliga lånegarantier har varit ett av de främsta
kraven näringen ställt på ansvariga politiker.
Om det blir frågan om att regeringen släpper sin prioriterade panträtt vid till exempel belåning av EU-stöden är ännu
oklart.
Förslaget kommer från den
höggriskgrupp för mjölken som
Sven-Erik Bucht tidigare tillsatte och det är den som ska
komma med den exakta ut-

formningen av de statliga lånegarantierna.
– Vi sitter nu tillsammans
med bankerna för att diskutera
fram de exakta detaljerna, säger landsbygdsministern.

Fler förslag
Men detta är enligt uppgift inte
det enda som regeringen föreslår till lantbrukets fromma i
budgeten på onsdag, den första
som den rödgröna regeringen
lägger fram eftersom dess höstbudget blev nedröstad i riksdagen i höstas.
I denna kommer också ett förslag på att den nuvarande befrielsen från koldioxidsskatt på
dieselbränsle för skogs- och

jordbruksmaskiner höjs till 138
öre per liter från 90 öre.
Förslaget är dock inte spikat
utan ska först ut på remiss. Det
väger också bara till del upp den
generella höjning av koldioxidskatten som regeringen enligt
tidigare läckta uppgifter väntas
föreslå i budgeten på onsdag.
Någon ny handelsgödselbeskattning enligt tidigare modell
införs inte heller 2016, enligt
Sven-Erik Bucht. Det innebär
dock inte att det inte
blir någon. Snarare
en skatt utformad på
annat vis.
Jerry Simonsson
08-588 367 32 • jerry.simonsson@atl.nu

lönsamt företagande och måluppfyllelse, konkurrenskraft och en
attraktiv arbetsplats samt ha samverkat med andra rådgivare eller
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företag för att skapa ett mervärde
för lantbrukaren.
Vinnaren presenteras i ATL om ett
par veckor.

&

HALLÅ...
...där
Santhe Dahl,

som får upp
märksamhet
när hockey
laget Växjö
Lakers spelar SM-final
mot Skellefteå.

✆l

Hur mycket är det
värt i pengar?
– Det är en grej mellan Lal
kers och Vida och inte officiellt. Vi har köpt namnrättigheterna till arenan i 14 år och
det gjorde vi för fyra år sedan. Totalt sett är det den dyraste marknadsföringsgrejen.

Hockeyfinal
Lönar det sig nu när
✆
i Vida Arena! final?lVäxjö Lakers är i SM– Man kan aldrig räkna på
Vad säger du? lom
marknadsföring lönar

utmärkelse?
”Väldigt
duktig,
komplett
som rådgivare och
engagerad”
kan så mycket om många saker.
Framför allt är hon ett bränsle för
oss och det behöver man ha när
man ska jobba på.
Annica Hansson är uppvuxen på
en mjölkgård på Öland, har agronomexamen och har arbetat på
Hansa Husdjur i Kalmar. Hon jobbar bland annat med så kallad
Swot-analys för att identifiera styrkor och svagheter i verksamheterna och med att sätta upp mål.
– Ett motto för mig är att jobba
med målsättningar, mot både kortsiktiga och långsiktiga mål och att
ha målbilder för företagaren.

Jan
Lagerroth

LRF Kon
sult, Skara

l Nominerad av: Erfa-grupp
med åtta ekologiska mjölkföretag genom
Bibbi Johansson
l Beskrivning
med tre ord: Inspirerande,
resultatorienterad, entusiastisk.
l Insats: Har drivit en erfagrupp med åtta ekologiska
mjölkgårdar i över två år.
l Måluppfyllelse: Alla gårdar har nått olika mål under
åren. Deltagarna jämför bokslut, har gjort tidsstudier, energikollen och arbetar med
förbättring av foderstater,
uppfödning och odling.
l Samarbeten: Samarbetar
med och rekommenderar andra rådgivare vid behov.

Jan Lagerroth driver en växtodlingsgård i Töreboda, är utbildad lantmästare och naturbrukspedagog.
– Jan analyserar företaget
och mjölkbonden snabbt, våra styrkor och våra svagheter.
Han är duktig på att säga vad
vi ska se upp med och vad
han tycker att vi ska gasa på
med. Han ger en väldigt öppen kritik både
på positiva och
negativa saker på gårdarna
och driften. Det ger otroligt
mycket att träffa en så duktig
rådgivare och att ha det här
nätverket med de sju andra
gårdarna, säger Bibbi Johansson.
Att ta vara på den kompetens och det engagemang
som finns, tycker Jan Lagerroth själv är en viktig del i
rådgivandet. Och att se verkligheten som den är.
– Man får lära sig att se rätt
saker, sanningen, vad som
verkligen gäller. Så att vi optimerar på rätt saker.

”Inspirerande”

– Fantastiskt kul och bra för
Vida. Andra finalmatchen
går i kväll i Växjö. Vi vann
första matchen uppe i Skellefteå.

✆l

Vad betyder det för
Vida?
– Det sätter Vida på kartan.
l
Vi tycker att det är viktigt för
en stor del av vår verksamhet är i och runt Växjö. Samtidigt är Växjö en rekryteringsort för Vida. Vi har köpt
namnrättigheterna till arenan i Växjö som är Lakers
hemmaarena. Det har vi
gjort för att rekrytera duktigt folk.

sig. Men vi tycker att det är
fantastisk marknadsföring
både mot skogsägare och
mot våra färdigvarukunder.
Och det är fantastiskt att de
har gått till final. Nu kommer Vida att synas på finalmatcherna och på tv.

✆l

Om Växjö vinner SMguld, ger du guldbonus till skogsägarna som
tecknar kontrakt?
– Nej, det blir ingen extra
l
premie. Men vi ger alltid premier till skogsägarna, oavsett om Lakers går till final
eller inte.
Birgitta Sennerdal
40-601 64 83 • birgitta.sennerdal@atl.nu

Rumänien en framtida
skogsmarknad
När investeringarna i ny
skogsteknik startade i
Baltikum och Polen gick
utvecklingen snabbt.
Nu står Rumänien närmast på tur.
Investeringsbehovet i landets skogar är stort och den
16–18 september arrangeras
en mässa som ska väcka
svenskarnas intresse.
Rumänien är det skogsrikaste landet i sydöstra Europa. Skogarna beskrivs som
välskötta, virkesförrådet betydande och möjligheterna
stora.
– Här finns ett gediget
skogskunnande, samtidigt
som produktiviteten måste
höjas, säger Torbjörn Johnsen på Elmia, som inför planeringen av skogsmässan
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Fella slå

349.000:-

Forest Romania besökt landet
flera gånger.
Rumänien har
6,4
miljoner hektar skog. 70 procent utgörs av lövträd, 30
procent av barrskog.

Arealen ska utökas
Målet är att genom planteringar utöka skogsarealen
med en miljon hektar fram
till 2020, enligt ett pressmeddelande.
Avverkningen ligger på
cirka 19 miljoner kubikmeter per år och virkesförrådet
växer årligen med mer än
sex miljoner kubikmeter.
Det mesta avverkas med
motorsåg och hela stammar
körs ut med så kallade skidders, eller lunnare. 
ATL

Fella slåtterkombination
SM911TL + SM310FP
• Patenterat påkörningsskydd.
• Turbolift (gasdämpat avfjädringssystem) och
Fellas egentillverkade slåtterbalk med kompakt
vinkelväxel.
• Driveguard - skyddar hela drivlinan.
• Ord. pris: 422.000:-

• Nu: 349.000:Mejla dina kontaktuppgifter till info@nordfarm.se
så ringer en återförsäljare upp dig.

Kampanjen gäller t.o.m. vecka 17 -2015. Hitta din närmaste återförsäljare på nordfarm.se.
Priser är exkl. moms.

nordfarm.se

