Nyhetsbrev Arkiv - Juli 2009
Odling i Balans arbetar med flera intressanta projekt
och genomför olika aktiviteter som skall visa vägen
mot en uthållig odling. Prioriterade områden utgör
bl.a. åtgärder för att minska transporten av fosfor till
vattenmiljön och insatser för att öka medvetenheten
om att undvika skadlig packning i den övre alven. Det
senare bedöms få en allt större betydelse i en
situation med mer av extremväder. Stora
regnmängder och utdragen torka pressar grödorna. I
detta sammanhang kommer en bra markstruktur att
öka förutsättningarna för att över åren bärga en hög
och jämn skörd.
I år genomförde Odling i Balans årsmötet på Norups
gård, Knislinge. Efter sedvanliga
årsmötesförhandlingar höll Arne Rantzow,
Lantbrukschef Lantmännen ett föredrag med
rubriken:
”Lantmännen Lantbruk - en allt bättre affärspartner”?
Företaget har genomgått en omfattande
organisations-förändring. Under de senaste åren har
stora resurser lagts på att minska kostnaderna. Nu
inleds en fas som fokuserar på processorientering.
Mycket kan sammanfattas med att verk-samheten
skall vara kundorienterad.

Sven Norup, ordf. i Odling i Balans och Arne Rantzow, Lantmännen.

Vid årsmötet avtackades Peter Malmström som
under två år varit representant för pilotgårdarna i
Odling i Balms´styrelse. Till ny representant för
gårdarna valdes Ebbe Persson, Egonsborg.
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. Under året har
det inletts ett bredare samarbete med
Länsförsäkringar. Tidigare var intressentskapet
kopplat till några av de olika länsbolagen.

Odling i Balans´ ”visitcenter” på Borgeby Fältdagar.

Projektverksamheten är omfattande. Genom att
studera olika ämnesområden erhålls värdefull
information för det fortsatta arbetet. Några aktuella
områden som bearbetas för närvarande är:
•
•
•

fortsatt arbete med att begränsa risken för
transport av rester av växtskyddsmedel till
vattenmiljön
fortsatt uppbyggnad av en intressentförening
för reducerad jordbearbetning / se Odling i
Balans hemsida
redov. av underlag från pilotgårdarna för att
visa på vilka delar i produktionen som bidrar
till utsläpp av olika klimatgaser

Informationen utgör ca. 1/3 av de resurser som OiB

Peter Malmström, avgående och Ebbe Persson, ny
företrädare för pilotgårdarna i OiB´s styrelse.

kan arbeta med via erhållna basanslag. En prioriterad
aktivitet är närvara på Borgeby Fältdagar. En ny
temadag planeras till 20 januari 2010 på Hotell
Högland i Nässjö.
Lars Törner, verksamhetsledare

Med en nitratsticka går det att undersöka kvävehalten
i vatten som passerat kärlen, till vänster ett kärl utan
fånggröda och med hög nitrathalt (lila färg på stickan)

