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Tidig satsning på dikor och avel blev årets 
vinnarkoncept i tävlingen Ung Växtkraft
Att flytta till en bygd där de flesta flyttlass går i motsatt riktning och etablera sig så framgångsrikt är en bedrift utöver 
det vanliga. Också hans sätt att sprida framtidstro och engagemang i bygdens och branschens frågor gör honom till  
en värdig vinnare. Det är juryns motivering till årets vinnare av Ung Växtkraft, Jonas Kervén i Brunskog, Värmland.

Ett nyhetsbrev om de 
gröna näringarna. 

Jonas Kervén är 25 år och uppvuxen utanför 
Stockholm. 2006 kom han till Värmland för 
att studera på Lillerud Naturbruksgymnasium 
i Karlstad. Redan under gymnasietiden köpte 
han sin första fastighet. 

Efter studenten arbetade Jonas på en gård 
med nötkött- och spannmålsproduktion, sam-
tidigt som han arrenderade en gård och födde 
upp dikor.

– Nu har jag köpt gården som jag arren-
derade och håller på att bygga ut för att 
kunna utöka produktionen, berättar Jonas. 
Idag har jag 50 dikor, 100 hektar åker och 
runt 14 hektar betesmark. Fram till nu har 
jag sålt kalvarna för vidareuppfödning vid 
avvänjning på hösten, men under vintern 
har jag byggt ett nytt stall för att kunna 

föda upp ett 50-tal ungdjur till slakt, både 
egna och inköpta.

Han är också ansvarig för granngårdens 
dikoproduktion. Att ha dikor innebär att 
kalvarna får gå med de fritt betande korna 
under hela sommarhalvåret. Produktionen 
är nötkött, mjölken dricker kalven själv upp 
genom att dia.

– Det viktigaste med dikoproduktion är
att satsa på bra djur, eftersom de är motorn 
i företaget. Även om de är dyrare i inköp så 
tjänar man snabbt in pengarna genom att 
köpa djur av den typ man vill ha redan från 
början, säger Jonas. Sen sparar jag avkom-
mor efter dem för att snabbt få en besätt-
ning som fungerar både hemma på gården 
och är attraktiva. 

Jonas är känd som en ovanligt driven 
person. Han är engagerad i Värmlands nöt-
köttsproducenter, den lokala fibernätfören-
ingen, ordförande i den lokala LRF-avdel-
ningen och med i LRFs kommungrupp.

– Jonas har ett starkt entreprenörskap
som vi i juryn lagt vikt vid, säger Carl 
Henrik Ohlsson, ordförande i juryn. Att 
dessutom vara så ung och bidra till att lyfta 
en bygd som i övrigt har en minskande 
folkmängd, är en bedrift och ett föredöme.

Tävlingen, där vinnaren får 51 800 kro-
nor, är instiftad av Länsförsäkringar och 
syftet är att stödja unga entreprenörer på 
landsbygden. Priset delades ut den 4 mars på 
LRF Ungdomens riksstämma på Sånga-Säby.

Fortsättning sidan 2

Visitkort Jonas Kervén

Ålder: 25 år
Familj: Sambo Sandra Johansson  
och Freja på ett år
Bor: Gård i Brunskog, Värmland
Verksamhet: Egen köttproduktion 
och jordbruksarbete på F-skatt
Fritid: 20 tackor, tid med familj,  
umgås med vänner

Jonas Kervén Brunskog  
i Värmland är årets  

vinnare av Ung Växtkraft

MARS 2015

Tidigare vinnare

2014
Otto Ramsey som till-
sammans med sin fru 
Anna driver företaget 
Kulla Lamm, gårdsbu-
tik och restaurangen 
Ruth på Skäret.

2013
Kristoffer Kullingsjö 
som driver Kullingsjö 
Lantbruk AB i Vårgårda. 
Han driver en gård 
med mjölkproduktion.

2012
Markus Larsson, Lysviks 
Jord- och Skogsentrepre-
nad AB i Sunne i Värm-
land som bedriver skogs-
entreprenad.

2011
Lovisa Hessle Bergman, 
Capra Science i Ängel-
holm som framställer 
antikroppar där getter 
är blodgivare.
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ÅKERMARKSPRISER

– I delar av Skåne och Östergötland, region 1, 
har priserna de senaste fem åren ökat med 
50 procent. Den prisutvecklingen verkar nu 
ha planat ut. Under 2014 har prisnivån i 
området ökat med en procent och marknaden 
betalar i genomsnitt 298 000 kronor för en 
hektar åkermark. Efter flera år av kraftigt 
stigande priser och förändringar i systemet 
för gårdsstöd orkar priserna helt enkelt inte 
upp mer än en procent, säger Markus Helin, 
chefsmäklare på LRF Konsult.

Det genomsnittliga försäljningspriset på den 
bördiga marken i region 2, delar av Skåne, 
Västra Götaland, Östergötland, Söderman-
land, Västmanland och Mälardalen, steg 
med elva procent 2014 till ett snittpris på 
150 000 kronor per hektar. Åkermarken i 
region 3 gick upp två procent till ett snitt på 
105 000 kronor per hektar och i region 4 
betalar köparen i genomsnitt 65 000 kronor 
per hektar, en ökning med 19 procent jäm-
fört med 2013.

– Att priserna på den mindre bördiga 
åkermarken i region 5 inte har stigit är inte 
förvånande eftersom prissnittet i Norrland 
gick ner nio procent till i genomsnitt 16 000 
kronor per hektar. I regioner med mindre 
bördig mark är det inte alltid åkermarken 
som är anledningen till fastighetsköpet. I 
försäljningen kan exempelvis skogsmark 
och byggnader ingå, vilket kan medföra att 
just åkermarken ”följer med i köpet”, säger 
Markus Helin. 

Ökad andel nyetableringar
LRF Konsults statistik för 2014 visar att 75 
procent av den köpta åkerarealen är tillköp 
till befintliga lantbruk och 25 procent är 
köp för nyetablering. År 2013 var bara tio 
procent av köpen köp för nyetablering. 

– Att köpen i samband med nyetablering 
ökat jämfört mot tidigare beror antagligen på 
det låga ränteläget som gör det mer gynn-
samt att nyetablera, menar Markus Helin.

Prognos för 2015
Efterfrågan på bördig åkermark kommer 
fortsättningsvis vara stor men vi kommer 
att se regionala avvikelser. Att mjölkpriset 
är så pass lågt påverkar lönsamheten för 
mjölkföretagarna vilket kan ge regionala 
effekter även på åkermarkspriset. Åkermar-
kens avkastning kommer fortfarande vara 
den enskilt viktigaste faktorn för prisut-
vecklingen, men även andra faktorer som 
alternativa användningsområden och effek-
tivt utnyttjande av maskinparken spelar in. 
Utformningen av det nya gårdsstödssyste-
met kommer att påverka prisbilden under 
2015. Det historiskt låga ränteläget borgar 
för en fortsatt stabil marknad och helhets-
bedömningen är att prisbilden kommer 
vara fortsatt stabil men med regionala 
 avvikelser.

Många är de rapporter som belyser lönsamhetsproblematiken i lantbruket. 
Trots detta steg priset på åkermark 2014 med fyra procent på riksnivå.  
Men prisskillnaderna mellan olika delar av landet är stor.

Trots vikande lönsamhet  
för lantbruket stiger priset 
på åkermark

Juryns hela motivering
Jonas kombinerar målmedvetenhet och 
entreprenörskap på ett unikt sätt, vilket är 
en förutsättning för att lyckas på en tuff 
marknad och känslig bransch. Att dess-
utom flytta till en bygd där de flesta flytt-
lass går i motsatt riktning, och etablera sig 
så framgångsrikt är en bedrift utöver det 
vanliga. Jonas genuina förmåga att sprida 
framtidstro och engagemang i bygdens och 
branschens frågor gör honom till en värdig 
vinnare av årets pris.  

Juryn består av Carl Henrik Ohlsson, 
Länsförsäkringar Skaraborg, Jimmy Lars-
son, LRF Konsult, Håkan Johansson, LRF 
och Thomas Jöngren, LRF Ungdomen.

Fortsättning från sidan 1
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Marknaden för skogsmark  
har stabiliserats under 2014

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige 
år 2014 var 372 kronor/m³sk (skogskubik-
meter). Det är en ökning med en procenten-
het jämfört med 2013 och det är framförallt 
andra halvåret av 2014 som gör att vi kan 
säga att prisnedgång är bruten, säger Mar-
kus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Den tidigare kraftiga prisnedgången i 
norra Sverige har nu vänt i de kustnära 
områden men prisnivån i norra Norrlands 
inland är fortsatt nedåtgående. Sammanta-
get ger det en genomsnittlig prisuppgång 
med två procent i norra Sverige under 2014 
till ett genomsnittspris på 249 kronor/m³sk. 
Den regionala skillnaden i prisutveckling 
kan förklaras av att det i de kustnära stä-
derna finns fler spekulanter, är närmare till 
industrier, och att tillväxten generellt är 
högre än i inlandet. 

I mellersta Sverige har priserna sjunkit 
med två procent till 379 kronor/m³sk. Det 
förklarar Markus Helin med att de köpare 
som ser skog som en kapitalinvestering var 
färre under det första halvåret 2014. Senare 
delen av 2014 är dock känslan att intresset 
återigen började gro för investeringar i 
skogsfastigheter även i mellersta Sverige. 

I södra Sverige har skogsmarkspriserna sti-

git med i genomsnitt tre procent till 538 kro-

nor/m³sk. I denna del av Sverige har skogs-

ägaren fått bäst betalt för sitt virke vilket ger 

köparen en bättre kalkyl som i sin tur gör att 

denna kan betala mer. En hög urbaniseringstakt 

och möjligheter att se andra användningsom-

råden för sin mark är andra faktorer som 

bidrar till utvecklingen. 

Skog är en bra investering
I backspegeln ser vi två år, 2012 och 2013 
med sjunkande skogsmarkspriser. Förvisso 
bröts trenden 2014 men uppgången för riket 
i helhet med en procent innebär att genom-
snittspriset för skogsmark i Sverige 2014 är 
lägre jämfört med toppnivån 2011.

– Vi har ett historiskt lågt ränteläge i 
Sverige idag och Riksbankens räntebana 
vittnar om att tron är att ränteläget kommer 
vara fortsatt lågt. Förutom att det ger låg 
ränta på banklån är också avkastningen på 
räntebärande placeringar av olika slag låg. 
Skog växer dock i samma takt, oavsett rän-
teläge. Detta gör att investering i skog idag 
är ett bra alternativ till placeringar med låg 
risk. Generellt ger tillväxten i skogen idag 

en bättre avkastning än andra jämförbara 
alternativ, menar Markus Helin.

– Den som är skogskunnig, alternativt tar 
hjälp av rådgivare, kan idag göra en bra affär 
säger Markus Helin, men tillägger att skog 
är så mycket mer än bara siffror. Jakt, fiske, 
bär, svamp, rekreation och känslan av att äga 
skog är också ett skäl att investera i skog 
och dessutom faktorer som påverkar värdet.

Prognos för framtida prisutveckling
Vi ser framför oss ett år med en fortsatt sta-

bil marknad där köpare och säljare finner 

varandra. Bedömningen av skogsmarkspri-

sernas riktning under 2015 är en svagt upp-

åtgående trend. Den låga räntan är en stor 

orsak till denna tro, liksom att skogsägarna 

själva tror på stigande priser (Skogsbarome-

tern 2014). Skogskonjunkturen blev under 

2014 inte riktigt som flera bedömare förvän-

tat sig. Om konjunkturen tar fart med bland 

annat stigande virkespriser som effekt kom-

mer skogsmarkspriserna att påverkas än mer 

i positiv riktning. 

Den nedåtgående trenden är bruten och 
marknaden för skogsmark har stabi-
liserats under 2014. Prisutvecklingen 
i kombination med dagens låga ränte-
läge gör återigen skogsmark till ett 
intressant alternativ för investerare. 

SKOGSMARKSPRISER 
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KVARTALSANALYS
Kvartalsanalys 1 från LRF Konsult

Stor osäkerhet för prisutvecklingen  
i alla produktionsgrenar
Lantbruksmarknaden och omvärlden är mitt i en turbulent tid. Osäkerheten kring flera 
av de faktorer som påverkar priser på lantbruksprodukter och insatsvaror är större än 
vad den varit på flera år. 

Förutom vädrets nyckfullhet tillkommer en 
större politisk osäkerhet än tidigare, även 
konsumenters förändrade köpmönster 
påverkar marknaden. Företagarna måste 
bestämma sig för hur de tror att omvärlden 
kommer förändras och utifrån det ta strate-
giska beslut. 

Att världsmarknadspriserna på olja sjun-
ker brukar i allmänhet vara positivt för 
världsekonomin eftersom det ger utrymme 
för att lägga konsumtion på andra produk-
ter än energi. Men Rysslands agerande gör 
omvärlden osäker. Samtidigt har den ame-
rikanska ekonomin fått en skjuts med sti-
gande tillväxt och arbetslöshet på samma 
nivå som före bankkraschen 2008. Genom-

slaget i Sverige för oljepriserna mattas 
något av att dollarn har stärkts. Sedan halv-
årsskiftet 2014 fram till Riksbankens sänk-
ning av reporäntan har dollarn stärkts med 
cirka 25 procent. Efter räntesänkning har 
den svenska kronan ytterligare försvagats. 
Det innebär att importvaror blir dyrare och 
det bör innebära ytterligare en fördel för 
svenska produkter. Samtidigt blir många 
insatsvaror dyrare, vilket kan medföra att 
inflationen under året stiger.

Prognos för 2015
I vår första prognos för året antar vi därför 
att lönsamheten för energi- och foderkost-
nader sjunker. I övrigt kalkylerar vi för 
oförändrade prisnivåer. Men det kan vara 

viktigt att poängtera att osäkerheten är stor 
kring hur priserna utvecklas under året. 

För växtodlingsföretaget har världsmark-
naden sedan skörden 2014 fram till årsskif-
tet 2014/2015 visat stigande priser trots 
rekordskördar och ökande vetelager. Efter 
nyår har världsmarknadspriset dock fallit. 
Över helåret räknar vi med oförändrade 
spannmåls- och oljeväxtpriser i Sverige 
under 2015 jämfört med 2014, och att det 
blir normala skördenivåer. De totala intäk-
terna beräknas därmed vara oförändrade. 
Under dessa förutsättningar räknar vi 
endast med en svag uppgång av resultat 
före avskrivningar minus finansnetto.

För mjölkföretaget räknar vi med kraftig 
nedgång i mjölkpriset. De totala intäkterna 
beräknas sjunka med nära sju procent. De 
totala kostnaderna för mjölkföretaget 
beräknas sjunka med knappt en procent 
vilket innebär att resultat före avskriv-
ningar minus finansnetto försämras till sin 
lägsta nivå under jämförelseperioden. 

Grisköttsföretagets intäkter förväntas 
stiga med drygt en procent och de totala 
kostnaderna sjunka med en procent förut-
satt att foderpriserna sjunker med två pro-
cent över hela året. Det gör att grisköttsfö-
retagets lönsamhet förbättras till 17 procent 
före resultat före avskrivningar minus 
finansnetto, den bästa nivån på tio år. 

För nötköttsföretaget är marknaden osä-
ker. Prisutvecklingen i inledningen av året 
har varit stark och tillsammans med änd-
rade konsumentvärderingar bedömer vi att 
betalningen stiger med två procent över 
helåret. De totala intäkterna ökar med 
drygt en procent och de totala kostnaderna 
förväntas sjunka med cirka en procent. 
Lönsamheten beräknat som resultat före 
avskrivningar minus finansnetto pekar på 
en ökning till 24 procent. 
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Ovisshet om ny jordbrukspolitik  
ger ytterligare osäkerhet

Vi står nu inför ett nytt regelverk för den gemensamma jordbrukspolitiken.  
Den 16 mars ska SAM Internet öppna och då går startskottet för att ansöka 
om årets EU-stöd. Men vilka är de största förändringarna och vilka beslut  
är fattade?

I dagsläget är stödrätterna runt om i Sverige 
olika värda. Värdet beror dels på i vilken 
stödregion marken ligger, dels på vilka till-
läggsbelopp som lagts till stödrätterna i 
samband med att den tidigare produktions-
kopplingen av EU-stöden togs bort. Det är 
beslutat att stödrätternas värde ska jämnas 
ut under en sexårsperiod, så att stödrätterna 
år 2020 är lika mycket värda i hela landet. 

Jordbruksverket bedömer i skrivande 
stund att gårdsstödet blir 128 euro och för-
gröningsstödet 70 euro per stödrätt år 2020. 
För att vara berättigad till gårdsstöd ska 
man ha lika många hektar jordbruksmark 
som stödrätter precis som i det nuvarande 
stödsystemet. För att vara berättigad till 
förgröningsstödet så krävs att
•  Sveriges mängd av permanenta gräsmar-

ker inte understiger 2012 års nivå
•  den stödsökande har en viss diversifie-

ring av grödorna i växtföljden
•  en viss del av den stödsökandes mark 

uppfyller kraven för ekologiska fokus-
områden. 

Beroende på var i landet marken ligger, hur 
stor areal som brukas och hur mycket vall 
företaget odlar så påverkar de olika kraven 
i miljöstödet lantbrukarna olika. 

Beslut om nytt landsbygds - 
program tidigast i juni
I dagsläget finns inga beslut fattade om det 
nya landsbygdsprogrammet. Kommissio-
nen förväntas återkomma med svar på Sve-
riges förslag till nytt program, och beslut 
kommer tidigast under juni månad. 

I början av mars kom Jordbruksverkets 
förslagt till ny områdesindelning för kom-
pensationsstödet. Kompensationsstödet 
berättigar lantbrukare – som håller djur och 
i vissa fall odlar specifika grödor i områden 
med mindre gynnsamma odlingsförutsätt-
ningar – till högre utbetalningar. Föränd-
ringen av den nuvarande indelningen gör 
att vissa lantbrukare inte längre blir berät-
tigade till kompensationsstöd.

Sena utbetalningar  
påverkar lönsamheten
– Förändringen av utbetalningarna under den 
kommande programperioden kommer att 
påverka likviditeten i lantbruket, säger Sören 
Söderteg, EU-stödsexpert på LRF Konsult.

I de regioner som tidigare haft högst gårds-
stöd, Skåne och delar av Östergötland, 
kommer de allra flesta lantbrukarna att få 
en kännbar minskning av sitt gårdsstöd.  

I Norrland och delar av Småland som tidi-
gare fått de lägsta beloppen kommer istället 
många få en höjning av utbetalningarna. 
För mjölk- och nötköttsföretagarna införs 
en så kallad kopeng vilket innebär att alla 
företag som har nötkreatur som är äldre än 
två år får 800 kronor per djur och år. 

– Vi bedömer att effekten för de svenska 
mjölk- och köttdjursföretagarna sett i faktiska 
utbetalningar under den totala program-
perioden därför är begränsad, säger Sören 
Söderteg.

Vad avser utbetalningar under den kom-
mande programperioden bedömer Jord-
bruksverket att gårdsstödet (inklusive mil-
jöstödet och nötpengen) kan betalas ut i 
december, det vill säga vid samma tidpunkt 
som det nuvarande gårdsstödet betalas. 
Pengarna i landsbygdsprogramet har beta-
lats ut till cirka 75 procent i oktober och 25 
procent i december. Under den kommande 
programperioden bedöms stödet från 
landsbygdsprogrammet i huvudsak kunna 
betalas ut i december, med undantag för 
kompensationsstödet som är planerade att 
betalas ut i början av 2016. Jordbruksverket 
jobbar för att tidigarelägga utbetalningarna 
av kompesationsstödet till december. 

– De sena utbetalningarna kommer 
påverka likviditeten för lantbruksföretagen 
och då framförallt mjölkföretagarna som 
redan har en tuff likviditetssituation, säger 
Sören Söderteg. 

Låna på SAM-ansökan 
Mjölkkrisen har satt extra fokus på möjlig-
heten att låna på sökta EU-stöd. Eftersom 
det är oklart om hur EU-stödet ser ut, för-
utom gårdsstödet, blir både banker och 
lantbrukare osäkra på vilka möjligheter 
lantbrukaren har att låna på den del av det 
sökta EU-stödet som avser pengar från 
landsbygdsprogrammet. För många av de 
djurhållande lantbrukarna utgör lands-
bygdsprogrammets del av EU-bidraget 
cirka 50 procent. 



Unik specialförsäkring vakar över släktgården

Edhs gård har anor från 1400-talet. En bro 
omgiven av två välkomnande brohus leder 
besökaren fram till herrgården. Den pampiga 
huvudbyggnaden i trä stod färdig 1846. Bo  -
ytan på de två våningarna är på totalt 800 
kvadratmeter, fördelat på 14 rum och två kök.

– Det klarar vi oss på, vi två personer, 
säger Lisa Blomstrand med ett skämtsamt 
leende. Vi använder faktiskt alla rum, även 
om vi sällan vistas i stora salen.

Edhs gård kom i släktens ägo när Ulfs 
farfar köpte den 1907 och tanken är att den 
ska gå vidare till nästa generation.

Speciell gårdsmiljö
Huvudbyggnaden är omgiven av flygel-
byggnader och flera andra gårdsbyggnader. 

– Huset är timrat och bara tanken på att 
drabbas av en brand är skrämmande, säger 
Ulf Blomstrand. Och att ersätta huvudbygg-

Ulf och Lisa Blomstrand vigdes och har 
döpt sina barn i stora salen på Edhs 
gård där de bor, två mil sydöst om 
Värnamo.

– Vi vill i princip ha ett likadant hus 
igen om det skulle brinna. Special-
försäkringen är värdefull för oss, för 
att återskapa gårdsmiljön om det värsta 
skulle hända, säger Ulf Blomstrand.

14 rum och två kök på totalt  
800 kvadratmeter. Huvudbyggnaden  

på Edhs gård har rejält tilltagen boyta.

Text och foto: Holgersson Information
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Har du ett speciellt hus? Uppskattar du 
traditionella byggmetoder och material? 
Carin Wallin, produktspecialist på Läns-
försäkringar Jönköping kan det mesta om 
den här typen av byggnader och vilka 
försäkringar som behövs

– De här försäkringarna är inte bara till 
för herrgårdar och slott. Det behöver inte 
vara ståndsmässiga hus för att utgöra 
kulturvärden, poängterar Carin Wallin. 
Det kan exempelvis vara en småländsk 
timmerstuga som man värdesätter lite 
extra. I stället för att använda modern 
teknik med regelbyggd stomme, gullfiber 
och plast vill du kanske timra väggarna 
och klä dem med naturmaterial, till exem-
pel lera. Försäkringen står för de extra 
kostnaderna.

Fler har nytta av specialförsäkringen

Carin Wallin har personligen ett starkt 
byggnadsvårdsintresse. Och i sin yrkesroll 
på Länsförsäkringar Jönköping har hon ett 
samarbete med Svenska Byggnadsvårdsför-
eningen i länet.

Till nytta för fler
Många fler än de som har de här specialför-
säkringarna har förmodligen behov och ett 
intresse av denna typ av försäkring. Genom 
försäkringen återställs bland annat byggna-
der, och konstnärlig utsmyckning som tak-
stuckatur eller snickarglädje som det såg ut 
före skadan.

– Tillsammans med kunden diskuterar vi 
oss fram till den bästa lösningen och tar 
sedan hjälp av duktiga hantverkare, avslutar 
Carin Wallin.

Länsförsäkringar är det enda försäkringsbolag som kan erbjuda 
sina kunder skräddarsydda försäkringar för slott och särskilda 
bostadshus och likaså för särskilda gårdsbyggnader.

Genom vår specialförsäkring kan man 
återskapa gårdsmiljön säger Carin Wallin 
på Länsförsäkringar Jönköping.

Text och foto: Holgersson Information

Fortsättning sidan 7



7

Ulf och Lisa Blomstrand vigdes och har döpt 
sina barn här i stora salen. Den är särskilt 
försäkrad för väggbeklädnad, takstuckatur, 
golv och de två kakelugnarna.

Fortsättning från sidan 6

naden med en modern villa skulle förstöra 
gårdsmiljön. Man kan inte bygga upp ett litet 
hus på 150 kvadratmeter i den här miljön.

Han säger att gården och alla dess bygg-
nader ”alltid” varit försäkrade i Länsförsäk-
ringar Jönköping. Sedan några år har de 
kompletterat lantbruksförsäkringen med en 
försäkring ”för slott och särskilda bostads-
hus”. Det är en specialförsäkring som Läns-
försäkringar är ensamma om att kunna 
erbjuda sina kunder.

Försäkrat rum för rum
Makarna Blomstrand har tecknat special-
försäkringen för huvudbyggnaden och valt 
att försäkra vissa rum till extra belopp.

– Vi gick igenom rum för rum och hade 
en dialog om vad de tycker är värdefullt att 
kunna återskapa om en skada skulle 
inträffa, säger Arne Karlsson på Länsför-
säkringar Jönköping.

Han var med vid försäkringsgenom-
gången på Edhs gård och är sedan flera år 
Ulf och Lisa Blomstrands personliga för-
säkringskontakt.

Blomstrands valde att tilläggsförsäkra 
stora salen, lilla salen och matsalen. De har 
alla vackra kakelugnar. Där finns också 
speciella väggbeklädnader, takstuckaturer 
och golv. Allt som tillsammans skapar en 
tidstypisk herrgårdsmiljö.

– Man kan se att tapeten här i stora salen 
är original från 1846. På den tiden klistrades 
tidningar bakom tapeten, och vid den här 
 fliken som släppt kan vi se årtalet på en 
Värnamotidning, säger Ulf Blomstrand.

Värna om kulturvärden
Att efter en omfattande skada bygga upp herr-
gården med moderna byggmetoder och 
material skulle inte göra miljön rättvisa. 
Makarna Blomstrand har ett starkt intresse 
av att bevara huvudbyggnadens kulturvärden. 
De tre extraförsäkrade salarna är dessutom 
kulturminnesskyddade av Riksantikvarie-
ämbetet.

– Vi vill gärna att de återskapas så lik-
värdigt som möjligt om något skulle hända. 
På så sätt är den här specialförsäkringen 
värdefull för oss, säger Ulf Blomstrand.

– Det finns hantverkare som är kunniga på 
äldre byggmetoder. Och som exempel finns 
det likvärdigt material till kakelugnarna att 
få tag på om man söker i Europa, men det 
kostar därefter. Det är sådant som special-
försäkringen är till för, säger Arne Karlsson.

– Om du har en personlig kontakt den dagen 
du behöver göra investeringar blir det kanske 
enklare för din bank att snabbt hjälpa till 
för att ordna det du behöver, säger Rikard 
Josefson vd för Länsförsäkringars bank. 
Din bank har självklart också ett intresse 
av att ha en bra personlig kontakt med dig 
som kund.

– För din bank är det en fördel att känna 
till din verksamhet och dina planer. Det är 
det som bygger ett långsiktigt förtroende-
kapital och då kan banken vara till nytta 
både när det går bra och dåligt, fortsätter 
Rikard Josefson.

Ta därför för vana att ta kontakt med din 
bank med jämna mellanrum och berätta hur 
ditt lantbruk mår, berätta om dina planer även 
om du inte har behov av bankens tjänster just 
då. Det lönar sig alltid i det långa loppet.

På banken går digitalt och  
personligt hand i hand 
Även när du har banken på fickan ska du inte dra dig för att samtidigt vårda din bankontakt. Det kan vara 
än viktigare att ha en personlig kontakt med banken ju mer av dina affärer du gör på nätet och i mobilen.
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Smittsäkrad besättning 

• Är ett nytt frivilligt smittskyddsprogram för 
nöt, gris och får som startar hösten 2015. 

• Kommer succesivt att ersätta det frivilliga 
salmonellaprogrammet. 

• Kommer att löpa parallellt med frivilliga 
salmonellaprogrammet under en över-
gångsperiod.

• Är inriktat på att bryta smittvägar generellt 
och alltså förebygga spridning av olika 
smittämnen. 

• Ska minska smittspridningen inom och 
mellan besättningar och på det sättet 
bidra till bättre djurhälsa, minskad antibio-
tikaförbrukning, bättre folkhälsa och lägre 
kostnader för sjukdomsutbrott.

Det nya frivilliga smittskyddsprogrammet, 
Smittsäkrad Besättning, kommer succesivt 
introduceras i höst, och ersätter efter hand 
det frivilliga salmonellaprogrammet.

Med hjälp av olika kontrollprogram har 
svenska myndigheter tillsammans med 
Sveriges djurägare bekämpat och i många 
fall utrotat olika sjukdomar framgångsrikt. 
Vissa av dessa har varit zoonoser, sjukdo-
mar som smittar mellan djur och människa. 

 En stor utmaning som hela samhället 
står inför är spridningen av bakterier som 
är resistenta mot antibiotika. Det finns ett 
politiskt fokus såväl nationellt som inom 
EU på dessa frågor. God djurhälsa och 
smittskydd är en del i arbetet för att mot-
verka den utvecklingen. Därför kommer nu 
ett nytt smittskyddsprogram med bredare 
fokus, säger Madeleine Agneborg, lant-
bruksveterinär på Agria Djurförsäkring.

Skillnaderna mellan frivilliga salmonella-
programmet och det nya Smittsäkrad 
Besättning är att det nya programmet får 
ett större fokus på smittskydd. 

– Delarna som finns i frivilliga salmonella-
programmet finns kvar, men man har breddat 
programmet för att stärka det allmänna smitt-
skyddet på gårdarna, fortsätter Madeleine 
Agneborg. Det kommer att sänka den totala 
sjukdomsfrekvensen och vi får friskare djur 
och minskad antiobiotikaanvändning. Och 
friska djur förbättrar i sin tur lönsamheten. 

Den statliga ersättningsnivån vid salmo-
nellaspärr kvarstår och Agria ersätter enligt 
samma villkor som tidigare.
Växa ansvarar för programmet när det gäller 
nöt och Svenska Djurhälsovården ansvarar 
för programmet när det gäller gris och får. 

Läs gärna mer på smittsäkra.se

Sverige har internationellt sett ett mycket bra smittläge. Vi har en lång tradition av 
att aktivt jobba med smittskydd, och har lyckats utrota flera smittsamma sjukdomar 
i våra djurbesättningar. Nu introduceras Smittsäkrad Besättning som kommer ersätta 
det frivilliga salmonellaprogrammet.

Nytt smittskyddsprogram  
i svenska djurbesättningar i höst
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Om Länsförsäkringar Om LRF Konsult
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäk-
ringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala 
länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkrings-
tjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, 
genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en 
trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som lea-
sing, avbetalning och lån.

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med 
fler än 1 500 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekono-
mi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter 
över hela landet. 
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NOTISER 

Länsförsäkringar är  
Årets Bank och får 
pris för webbplatsen 
”Den minsta storbanken växer utan växtvärk och låter vinster gå 
tillbaka till nöjda kunder.” Det är motiveringen till att Länsförsäk-
ringar för tredje gången utnämns till Årets Bank av Privata Affärer.

Utöver Årets Bank får vår webbplats även en utmärkelse av  
Web Service Award.

”Här har vi en solklar vinnare enligt användarna, som verkligen 
visat att man tycker om webbplatsen. I denna kategori, Information 
& Service, är det av högsta vikt att man dels får den hjälp man behö-
ver och dels att webbplatsen underlättar för kunderna. Något som 
denna vinnare levererat med råge”, skriver juryn i sin motivering. 

Nya resultat från Copa-Cogeca* visar att lantbrukarna 
upplever att lönsamheten dyker under tredje kvartalet 
2014 och siffror från Eurostat förutspår en nedgång av 
inkomsterna för EUs lantbruksföretagare. 

EU-barometern, en undersökning som görs i tio medlemsländer, visar 
att lönsamheten i lantbrukssektorn dyker som en följd av låga priser 
på lantbrukets produkter, detta efter ett och ett halvt års återhämt-
ning. Även nya siffror från EUs statistikkontor Eurostat förutspår 
idag en nedgång av lantbruksföretagarnas inkomster på 1,7 procent 
för verksamhetsåret 2014. 

Enligt EU-barometern som sammanställs av Copa-Cogeca delas 
uppfattningen om svag lönsamhet av alla länder i undersökningen. 
Med ett ökat utbud av lantbrukets produkter och uteslutningen från 
den ryska marknaden sjönk priser på jordbruksprodukter i Europa 
och med dem lantbruksföretagens lönsamhet. Priserna för 
insatsvaror inverkar också negativt på lönsamheten. Trots lägre pri-
ser på energi och konstgödsel är de inte tillräcklig kompensation 
för de svaga produkt priserna.

*  Copa-Cogeca – europeisk lantbrukarorganisation,  
läs mer på www.copa-cogeca.be.

Europeiska lantbrukare  
har en svår situation 

Idag är id-stöld en form av bedrägeri som växer snabbt. Här får 
du några tips om vad du kan göra för att förebygga och förhindra 
id-stöld.
•  Lämna aldrig ut ditt personnummer utan att du är säker på 

vad det ska användas till.
•  Har du tappat en identitetshandling, spärra den hos utfärdaren, 

anmäl det till polisen och till kreditupplysningsföretag.
•  Lämna aldrig ut personliga uppgifter om bankkort och 

inloggningsuppgifter via sms eller mejl, och klicka inte  
på länkar i meddelanden – även om det verkar vara från  
ett välkänt företag.

•  Var uppmärksam på post du får, till exempel bekräftelser på 
beställningar eller nya bankengagemang, besked om adress-
ändring eller liknande.

•  Byt till en låsbar brevlåda eller postfack.
•  Kontrollera webbplatser du är inne på. Ett tecken på att det 

är en falsk webbplats är att det inte finns någon information 
om hur du reklamerar en vara, låga priser och bristfälligt 
språk och stavfel.

•  Lämna inte ut alltför detaljerad information om dig själv på 
Facebook och liknande sociala nätverk och eftersänd eller 
be en granne ta in din post om du är bortrest länge.

I våra hemförsäkringar ingår ett id-stöldskydd för privatpersoner. 
Läs mer om id-stöldskyddet på vår webbplats.

Vill du ha ett sms eller mejl om något händer som kan signalera 
id-stöld skaffa Min Bevakning som är ett samarbete med UC. 

Läs mer och beställ på minuc.se/lansforsakringar.

Tips på hur du kan  
skydda din identitet
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