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”Visar olika vägar för hur man kan jobba”
Näst sista jurymedlem-
men är Håkan Wahlstedt. 
Håkan är ordförande i 
Odling i Balans och driver 
Hidinge gård med grisupp-
födning och växtodling ut-
anför Örebro. 

Håkan har varit engagerad i 
Odling i Balans i drygt 20 år. 

– Odling i Balans var inte jätte-
aktiva inom biologisk mångfald 
förrän vi startade SamZons-
projektet 2017. Då blev det 
mycket fokus på biologisk mång-
fald, berättar han.

Hemma på gården har de job-
bat med de här frågorna länge. 
Håkan berättar att de bland 
annat har anlagt lärkrutor, sått in 
ängsmark och anlagt en skalbag-
geås. De har även försökt skapa 
ett system där de har blommande 
kanter runt hela gården.

– Nästan så de har kontakt med 
varandra. Det blir en landskaps-
effekt, och man får vägar där vilt 
och insekter kan förflytta sig.

De började anlägga gräskanter 
som skyddszoner redan i slutet 
på 90-talet, då de fick så kallade 
REKO-stöd.

– Men det blir lite tråkigt med 
bara gräs, så i SamZons-projektet 
ville vi få in mer blommande 
arter för att pollinatörer och 
insekter skulle kunna dra nytta 
av kanterna.

En av slutsatserna i projektet är 
att honungsört är en bra skydds-
gröda. 

– Sår man in honungsört kan 
man så in andra småfröiga växter 

under. Honungsörten är väldigt 
snabb att komma i gång, men 
släpper ner lite ljus så att klöver 
och annat kan etablera sig i lugn 
och ro där under. 

Varför tycker du det är viktigt 
att göra de här insatserna?
– Driver man ett lantbruk så är 
det ofrånkomligt att man påver-
kar naturen. Då vill vi göra det här 
för att visa att vi bryr oss och kan 
bevara biologisk mångfald, och 
ändå ha ett rationellt jordbruk.

Enligt Håkan är det också det 
som är positivt med tävlingen. 

– Tävlingen tycker jag visar 
olika vägar för hur man kan 
jobba. Det som är intressant är att 
man satsar efter egen förmåga och 
de resurser man har. Man behö-
ver inte tänka att man måste göra 
jättestora grejer, om alla gör lite så 
blir det ju väldigt mycket till slut.

– Att jag gick med i Odling i 
Balans beror på att jag har ett 
intresse av att jobba med natur- 
och miljöfrågor. Det har jag 
haft hela livet, berättar Håkan 
Wahlstedt som driver Hidinge 
gård och även är ordförande i 
Odling i Balans sedan 2013. 
  FOTO: MADELEINE RAPP

“Spännande sätt att skapa fokus 
på biologisk mångfald” 

Många olika insatser som 
förhoppningsvis kan inspi-
rera fler att göra insatser 
för biologisk mångfald 
på gården. Så samman-
fattar jurymedlemmen 
Julie Arildsen Winter från 
Syngenta bidragen i täv-
lingen.

Julie Arildsen Winter är agro-
nom och jobbar som teknisk 
expert med inriktning på utsäde 
hos Syngenta. Hon ansva-
rar bland annat för Syngenta 
Nordics fröportfölj, samt företa-
gets projekt med fokus på biolo-
gisk mångfald och hållbarhet.

Varför tycker du att den här 
tävlingen är viktig?
– Jag tycker att det är ett viktigt 
och spännande sätt att skapa 
fokus på biologisk mångfald 
och ett sätt att försöka inspirera 
andra till att göra initiativ, både 
stora och små, som kan öka den 
biologiska mångfalden på ens 
gård, säger hon och tillägger: 

– Dessutom är det viktigt att 
fokusera på vilka insatser som 
har störst effekt, eftersom det inte 
nödvändigtvis är de mest omfat-
tande som har störst effekt.

Efter att ha läst igenom alla 
tävlingsbidrag, vad är dina 
tankar?
– Att det är riktigt många olika 
initiativ som verkligen kan inspi-
rera.

Julie Arildsen Winter är 
agronom och jobbar på 
Syngenta.  FOTO: SYNGENTA
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Finalist nummer tre i 
Böndernas Blomstrande 
Idéer är Linnéa och August 
Henrysson som driver 
Björnstorps gård utanför 
Eksjö. Linnéa och August 
har med mottot att det ska 
vara enkelt och att man ska 
utnyttja det som finns på 
gården, påbörjat arbetet 
för att öka den biologiska 
mångfalden.

– Vi tycker att det är viktigt. Man 
vill ha en hög biodiversitet på gården 
och jag vill se gården som ett enda 
kretslopp. Jag tror att desto högre 
mångfald du har, desto bättre förut-
sättningar har du för dina odlingar 
och även avkastningen. Jag vill inte 
ha en monokultur, utan det ska vara 
mer mosaiklandskap, säger Linnéa 
Henrysson.

På gården har de nötköttspro-
duktion med 15 dikor och 120 
köttraskvigor som de föder upp 
till slakt. Djuren betar på 35 hek-
tar med naturbetesmark, och köt-
tet från ungefär en tredjedel av 
kvigorna säljs som naturbeteskött.

– Nästan varenda lantbrukare 
har naturbeten och det är jättebra. 
Det finns ju nästan mer arter där 
än i regnskogen.

Linnéa försöker även tänka lite 
extra när de planerar betesdriften 
på gården.

– Har jag ett fält där det bru-
kar blomma mycket, då kanske jag 
väntar och släpper djuren där lite 
senare när blommorna blommat 
över. Det blir ju inte så bra produk-
tionsbete, men jag känner ändå 
att de fröna som kommer ner, de 
trampar ju djuren ner och så blir 
det bättre i slutändan. Man får ge 
och ta lite. Kanske ha någon betes-
mark som man väntar lite längre 
med om året eller stängslar av och 
betar växelvis tidigt på säsongen, 
om man har den möjligheten.

DRIVANDE PART
De har även småskalig potatis-
odling, som är klimatcertifie-
rad enligt Svenskt Sigill. August 
menar att certifieringen bidrar till 
att förstärka arbetet för biologisk 
mångfald på gården.

– Från Svenskt Sigill finns ett 
stort engagemang för att gynna 
biologisk mångfald. Man ska visa 
på lite olika åtgärder, och det finns 
ganska många idéer att ta av där. 
Så man kan säga att de hjälper 
oss och är en drivande part, säger 
August och lyfter några exempel:

– All el är från våra egna solcel-
ler. Vi tillämpar integrerat växt-
skydd, vilket de flesta gör i dag, 
och utför i den mån det går meka-
niska åtgärder i odlingen i stället 
för kemiska.

När vi gör växtodlingsplan 
utgår vi alltid från analyser av 

stallgödseln i första hand samt 
markkartering, för att se vad vi 
behöver komplettera med.

BLOMMANDE KANTER
För att gynna mångfalden på går-
den anlägger de även blommande 
fältkanter i den mån det går.

– Jag tycker det är roligare att ha 
blommande kanter än att det blir 
ogräs som skyddszon. Då vill man 
hellre ha blommor som ändå gyn-
nar bina, säger Linnéa och tillägger:

– Cikoria och honungsört är 
väldigt bra. Kärringtand har vi 
också haft, och det finns ju även 

naturligt på gården. Sen lite olika 
sorters klöver.

Hon berättar att de även brukar 
vänta med att slå av vägkanter.

– Så att de blommor som blom-
mar där ska kunna fröa. Sen finns 
det ju ogräs i de där vägkanterna 
med, men det är sådant man får ta 
och bara se till att de inte tar över-
handen.

HYR IN BISAMHÄLLEN
August och Linnéa har även ett 
samarbete med en granne, som är 
honungsproducent.

– Vi kom överens om att vi 

kunde ha några bisamhällen hos 
oss, men August tycker mest att de 
sticks. Grannen satte upp tio, och 
vi har haft dem i två till tre år nu. 
Det tycker jag är roligt, man mär-
ker att det blir skillnad och det 
är roligt att man kan samarbeta, 
säger hon och berättar att hon även 
placerat ut bihotell på gården:

– Det tycker jag också är kul och 
man märker att det är liv i dem 
också.

Vad ser du för fördelar på gården 
med att göra dessa insatser?
– Man kanske inte ser en föränd-

ring direkt, men den långsiktiga 
hållbarheten på gården blir bättre. 
Sen har den inte varit dåligt från 
början, utan man gör grejer som 
kan gynna hållbarheten ännu mer 
och förstärka den mångfalden som 
redan finns.

Någon insats du är extra nöjd 
med?
– Det är nog helheten. Att man 
försöker ta det pö om pö, exem-
pelvis så in någon kant varje år och 
kanske sätta upp mer bisamhällen 
och bihotell nästa år. Förbättra det 
man har.

”Håll det enkelt och gör inte allt på en gång”

Har ni några fler planer inför näs-
ta år?
– Nej inte direkt, utan mer av all-
ting egentligen. Få in en rutin att 
man ska ha de här fältkanterna, 
och att de ligger med i planeringen. 
Sätta upp fler bihotell, och kanske 
beta något område som är gammal 
betesmark men som inte har varit 
betat i närtid. På längre sikt vill 
vi också minimera dieselanvänd-
ningen så mycket som det går.

Om man vill börja gör insatser  
tipsar Linnéa att man ska börja i 
liten skala.

– Håll det enkelt och gör inte allt 

på en gång. Försök förbättra det 
man har, säger hon och fortsätter:

– Sen tror jag att många lant-
brukare gör mer än de själva tror. 
Så man kan kanske göra en inven-
tering av den biologiska mångfal-
den på gården. Vi hade ute några 
här från Lunds universitet som 
kollade på olika arter. Och det ger 
ju en boost att få veta vad det finns 
för arter på gården, både växter 
och djur.

Att vara en av finalisterna i täv-
lingen tycker hon är jätteroligt.

– Jag fick en lite chock också. 
Anmälan gjorde jag för att på ett 

enkelt sätt visa hur vi gör, få lite 
motivation och en drivkraft. Att 
visa att vi faktiskt gör något. Nu 
fick vi en bekräftelse på att vi job-
bar åt rätt håll. Så det är jätteroligt.

Linnéa och August Henrysson tog över Björnstorps gård från Linnéas föräldrar 2019. Tidigare har det varit mjölkproduktion på gården, men i dag 
bedriver de nötköttsproduktion, småskalig potatisodling, entreprenadverksamhet och skogsbruk.  FOTO: PRIVAT

Tävlingen 
arrangeras 

av Syngenta och 
Jordbruksaktuellt, och priset 

delas ut i samarbete med 
FaunaPhotonics. Lantbrukare 
har skickat in de initiativ de 

utför för att gynna biologisk 
mångfald, och vinnaren 

utses av en jury.
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Namn på gården

Drivs av: Linnéa och August 
Henrysson

Var: Hult utanför Eksjö i Småland

Inriktning: Nötköttsproduktion, 
entreprenad, skogsbruk och 
småskalig potatisodling.

Areal: Odlar cirka 120 hektar, 
varav hälften arrenden samt 
cirka 35 hektar naturbetesmark.

Under säsongen är det full fart med humlor och andra pollinatörer i 
honungsörten.  FOTO: PRIVAT

Linnéa och August föder upp 
cirka 120 kvigor till slakt varje 
år, varav en tredjedel säljs som 
naturbeteskött. Linnéa lyfter 
naturbetet som en viktig del för 
mångfalden på gården.  FOTO: PRIVAT

Potatisodlingen driver de under namnet Björnstorps potatis, och 
odlingen är klimatcertifierad av Svenskt Sigill. 
 – Det tycker jag är ett väldigt bra koncept, för de framhäver 
Sveriges produktion på ett hållbart sätt. De har tagit fasta på att det 
går att få en hög produktion men ändå ha en omtanke om miljön och 
klimatet, säger Linnéa.  FOTO: PRIVAT

I samarbete med en granne har 
tio bisamhällen tagit plats på 
gården. 
– Visst kan jag sätta upp ett eget 
bisamhälle, men det ska ju skötas 
också. Så det är bra när man kan 
samarbeta, säger Linnéa.  FOTO: PRIVAT
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