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Odling i Balans deltar i flera viktiga projekt och
arbetsgrupper som arbetar med frågor som bidrar till
att forma ett uthålligt jordbruk. Det fortsatta arbetet
inom klimatområdet och åtgärder som bidrar till att
bygga upp bra odlingsbetingelser i den övre alven är
två viktiga ämnesområden. Ett annat prioriterat
område är åtgärder för att minska transporten av
kväve och fosfor till vattenmiljön.
Årets skördeförhållanden har varit ytterst besvärliga i
södra Sverige. Detta är beklagligt då många gårdar
drabbas av starkt ökade kostnader och bortfall av
intäkter för förlorad skörd och i många fall otillräcklig
kvalitet. Situationen berör ett enskilt år och är
begränsad till delar av landet vilket är allvarligt nog.
En viktig frågeställning är hur skördenivåerna ser ut i
ett längre perspektiv. Det är intressant att studera
skörden i olika grödor på pilotgårdarna under de år
Odling i Balans varit verksam. Det finns flera exempel
som tyder på att utvecklingen stannar av under
senare år. Det är ytterst viktigt att kunna bedöma om
detta kan förklaras med ändrade odlingsstrategier
eller om det finns förklaringar kopplade till
markförhållanden, ex ökad packning eller
ogynnsamma klimatbetingelser.
I år genomförde Odling i Balans årsmötet på Badene
Egendom, Kvänum mitt på den bördiga Varaslätten.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar höll LRF´s
ordförande Lars-Göran Pettersson ett uppskattat
föredrag med temat: ”LRF för ett uthålligt lantbruk”

Sven Norup, ordf. i Odling i Balans avtackar Kjell Gustavsson och
Bernt Bertilsson för ett värdefullt arbete i OiB’s styrelse.

Odling i Balans´ ”visar” på Borgeby Fältdagar principen för kemisk /
mek. ogräsbekämpning.

Vid årsmötet avtackades Kjell Gustavsson och Bernt
Bertilsson som deltagit i styrelsearbetet under en
lång följd av år. Många viktiga frågor har bearbetats
och tillförts kunskap genom ett starkt engagemang
hos Kjell och Bernt.
Intressenterna är den primära målgruppen för vunna
erfarenheter. Det är 25 intressenter som f.n. anslår
medel till verksamheten. Intressenterna företräder
olika delar av kedjan från jord till bord. För
närvarande bearbetas några av maskin- företagen för
att dessa skall kunna bedöma värdet av att delta i
verksamheten.
Projektverksamheten är omfattande. Genom att
studera olika ämnesområden erhålls värdefull
information för det fortsatta arbetet. Några aktuella
områden som bearbetas för närvarande är:
- kombinerad kemisk och mekanisk ogräsbekämpning som åtgärd för att minska användningen
av kemiska växtskyddsmedel
- redovisning av underlag från pilotgårdarna för att
visa på vilka åtgärder som kan bidra till att minska
utsläppen av olika klimatgaser

Säkrad drivmedelsförvaring på Egonsborg.

Informationen utgör ca. 1/3 av de resurser som OiB
kan arbeta med via erhållna basanslag. En prioriterad
aktivitet är närvara på Borgeby Fältdagar. En ny
temadag planeras till slutet av januari 2011 på Hotell
Högland.
Lars Törner, verksamhetsledare

Lastning av storbalar på Västraby gård i samband med övning i eco
driving.

