I SPÅREN
AV TORKAN,
VAD HÄNDER NU?

BONDEN SVANTE
OM TORKAN 2018
Sommaren 2018 var den torraste i mannaminne och bönderna brottas fortfarande med
problem som har uppstått i efterdyningarna av torkan. En som lever mitt i denna verklighet
är bonden Svante Gustafsson på Bänatorp Gård utanför Vårgårda, i Västra Götaland.
Hans familj har drivit gården sedan 1772, i åtta generationer, och det tänker Svante
fortsätta med. Men hur tänker han om den sommar som snart är här och hur ser han
på framtiden?

Hur ser läget ut nu?
– Det är väldigt många bönder som får lägga både
mycket tid och mycket pengar på att skaffa in foder
till sina djur. Ingen har egentligen några lager, det
är tomt i ladorna, säger Svante och fortsätter:
– Det är speciellt vall, eller hö som det också kallas,
som det råder störst brist på. Det är väldigt skrymmande och därför dyrt att transportera. Foder gjort på
spannmål är enklare att få tag på, men det är dyrt.
Hur tänker du kring våren och sommaren
som kommer?
– Trots sommarens torka så var hösten rätt bra med
god nederbörd, så höstvetet kan bli bra. Sen är det ju
så att naturen vänder blad. Någon gång i april-maj
kan djuren gå ut på bete och strax därefter, i maj-juni
kommer första vallskörden som oftast följs upp av
ytterligare två vallskördar.
– Men det behövs mycket snö eller regn så att det blir
ordentligt blött i markerna.
Vad är din största oro?
– Kommer det en sommar till med liknande torka då
blir det mycket svårt att bedriva jordbruk, och många
kommer nog att lägga ner verksamheten. Men som
sagt, naturen vänder blad och är på gång igen.

Det är omöjligt att sia om framtiden utan vi får hoppas
på det bästa. Man brukar kunna lita på att det regnar i
Sverige, men inte förra sommaren.
Är det något som är akut?
– Det är just fodertillgången. Man har det foder och de
djur man har just nu. Och eftersom foder är dyrt just
nu så försöker alla hanka sig fram på vad man har.
Vad behöver du hjälp med för att komma igång?
– Det viktigaste av allt just nu är att alla köper svenskproducerad mat. Jag tycker att man som konsument,
kock eller inköpare ska fundera över om det är viktigt
att kunna köpa svenskproducerad mat. Om man tycker
det så måste man välja svenskt just nu. Annars finns
inte vi kvar länge till, menar Svante.
Hur satsar du framåt?
– Man måste våga satsa framåt, det går inte att stanna
upp. Min besättning med djur växer lite trots torkan.
Men det är viktigt att ha tillräckligt med areal som kan
ge foder för att våga satsa.
– Jag tror att de allra flesta nu kommer att bygga upp
lager med ett halvårs förbrukning av hö i sina lador.
Det känns som otroligt viktigt efter denna torka.
Men att köpa in foder spräcker ekonomin på sikt.

Vad tycker du om Jordbruksverkets krisstöd
på 760 miljoner som nu ska fördelas?
– Det är viktigt. Även om det inte blir så mycket för
var och en, så är det en nödvändig hjälp för många
som kämpar för sin överlevnad just nu.
Hur kommer torkan påverka vår inställning
till svenskproducerad mat tror du?
– Torkan har gjort att allt fler pratar om vårt svenska
jordbruk och svenska produkter. Det tycker jag är bra.
Det bör vi prata mer om. Som jordbrukare är vi i början
av kedjan, det är svårt för oss att påverka folks inställning till svenska produkter. Jag hoppas att detta nya
läge kan innebära att vi bönder får komma till tals lite
mer, och ge vår syn på svenskproducerad mat.
Vad betyder smaken av Sverige för dig?
– För mig är smaken av Sverige en yrkesstolthet.
Jag och mina djur gör något bra för Sverige. Vi är
en del av naturens kretslopp, mina grödor binder
koldioxid och mina djur håller våra öppna landskap
öppna. Utan dem växer det igen. Jag producerar bra
mat under schysta förhållanden. Jag är stolt över
att var bonde, jag tycker att vi gör något viktigt för
hela landet.
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