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Planering för
miljöns skull
Martin Andersson på Löderup Växt är starkt engagerad i det
miljöarbete han bedriver på gården. Han kan förstå att många
är osäkra på integrerat växtskydd (IPM), men menar att det i hög
grad är en fråga om lika delar planering och sunt förnuft.
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Vill du gå en
kurs i IPM? Läs
mer på sidan 35
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edan 2013 driver Martin Andersson
Löderup Växt AB tillsammans med
barndomskompisen Johan Thuresson.
Verksamheten omfattar allt från
gräsfröodling, spenatutsäde, ärt- och
havreblandning till raps, morötter och
lök. De har också runt 60 dikor.
– Vissa av våra produkter omfat
tas av IP-certifiering genom Svenskt
Sigill och det är bra. Är man kopplad
till ett sådant kvalitetssystem så måste
man tänka ännu mer fokuserat på miljöskyddsåt
gärder. Det i sin tur kräver en speciell inställning
och förebyggande åtgärder.
Löderup Växt är också med i ”Odling i ba
lans”, ett projekt med stöd av bland andra LRF
och Nordmill.
– Vi är 18 pilotgårdar runt om i Sverige, en
är ekologisk och resten är konventionella. Som
namnet säger så handlar det i hög grad om att
alla inslag i verksamheten ska vara i balans med
naturen, från växtnäring till odling och skördar.
För Martin handlar miljöarbete genom
integrerat växtskydd (IPM) i hög grad om sunt
förnuft.
– Det finns en bild som jag brukar använda, är
det hål långt ner på sidan av tunnan så spelar det

ingen roll hur mycket du fyller i den, nivån kom
mer aldrig längre upp än det hålet. Miljöarbete
handlar i hög grad om att leta efter läckor och
energitjuvar.
Kreativt tänkande

Vad gäller det sunda förnuftet så tar han ett kon
kret exempel.
– Den växtskyddsfria skyddszonen runt drä
neringsbrunnar ändrades till två meter, det är ett
i stort sett värdelöst avstånd.Vad man får är en
fläck som är väldigt svår att hålla efter och som
på grund av det är en perfekt grogrund för ogräs,
som till exempel nattskatta. Denna är smittbä
rande för bladmögel, något som gör att jag kan få
odlingarna nedsmittade med svamp.
– Vad jag gjorde var att jag har sått in fyra me
ter, i vissa lägen ger det en ruta på upp till tio
gånger tio meter, med en blandning av bland an
nat honungsört, gräs och cikoria. En så stor yta
genererar blommor och bin och även harar och
rådjur hittar dit. Dessutom är skyddszonerna så
stora och synliga att det är väldigt enkelt att hitta
rätt när man putsar med traktorn.
Vad gäller IPM så har han förstått att många
tycker att det är svårt att få grepp om.
– Det handlar mycket om att planera in mil
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Miljöarbete handlar i hög
grad om att leta efter
läckor och energitjuvar”

Fakta IPM

Martin Andersson har anlagt dubbelt så stora växtskydds fria skyddszonen runt dräneringsbrunnar jämfört med vad
föreskrifterna kräver. Honungsörterna lockar både bin och humlor.

Integrerat växtskydd,
IPM, handlar om en
hållbar användning
av kemiska
växtskyddsmedel. IPM
står för Integrated Pest
Management.

jöarbete i den ordinarie verksamheten. Vi har
många grödor här och det kräver kreativt tän
kande vad gäller miljöaspekten.
Vårda varumärket

Han säger att han lägger in miljöarbetet när de
passar in i den vardagliga verksamheten.
– Till exempel så sådde jag skyddszoner kring
fem dikesbrunnar i år. Nästa år tar jag fem till
i samband med det övriga arbetet, men jag kör
inte ut och förstör befintlig gröda för att göra det
separat.
Martin har tidigare arbetat på Länsstyrelsen
och var då involverad i miljöarbete, exempelvis
genom sina behörighetsutbildningar inom växt
skydd. Ett år i USA gjorde honom också smärt
samt medveten om vilka brister det finns i värl
den när det gäller miljöarbete.
– Det blir dessutom allt viktigare. De flesta
är idag medvetna om att man ska vårda sitt varu
märke, det gäller även svenskt lantbruk. När jag
exempelvis gör större skyddszoner och viltet och

Insådd skyddszon runt dränneringsbrunn

blommorna därigenom får större plats så upp
märksammas det av folk som kör förbi. Jag ham
nar i samtal med slutkonsumenterna som stannar
till och tycker att det är fantastiskt. Det är precis
så det ska vara, sättet vi odlar på är faktiskt skylt
fönstret för svenskt lantbruk.
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