Renkavle – ”Ni måste ställa krav”
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Det var ord och inga visor när Per Widén från Jordbruksverket talade om renkavle på Odling i
Balans temadag i Linköping. Gör allt för att inte få in det på fälten var hans budskap, samtidigt
riktade han kritik mot att allt för många inte gör tillräckligt för att skydda sina jordar.

Per Widén, jobbar på Jordbruksverket i Mälardalen. Där hittade man det första fyndet av renkavle på
åkermark 2015/2016. Foto: Katarina Johnsson
På Borgeby Fältdagar stod Per och berättade om spridningen av renkavle via maskiner. Han frågade
flertalet skåningar om hur de fått in ogräset och svaret gjorde honom mycket upprörd.

Ställer ni inga krav?
– Jag blir bestört förvånad och arg över hur skåningarna fått in renkavle, sa han, när han berättade om att de
flesta fått in det via maskinstationer, att de köpt en begagnad maskin eller dylikt.
– Ställer ni inga krav på de som kör, eller på maskinerna när ni köper begagnat? frågade han åhörarna.

Dyrt att få in
Om man säljer en begagnad maskin till Norge, ska den vara minutiöst rengjord. Så är det inte inom landet,
utan det handlar om att köparen måste ställa krav. Detsamma gäller de entreprenörer som ska köra på
fälten.
– Visst, det kanske kostar en slant att rengöra maskinen, men tänk på hur mycket det kostar att få in
renkavle och bekämpa den år efter år.

Vi påverkar framtiden
Att köra täckta transporter för att minska risken för spridning av flyghavre är en självklarhet, men faktum
är att renkavle växer längs med vissa vägar i Skåne. Per menar att man måste ta ogräset på större allvar. I
England har det enorma ekonomiska konsekvenser och resistensutvecklingen går fort.
– I England finns det inga preparat att ta till och industrin menar att det heller inte kommer att komma. Det
är vi som påverkar framtiden, så se till att ställa krav för att inte få in ogräset.
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