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Ekonomi och marknad

Klimatrörelsen  
offrar landsbygden

Jerker Nilsson,  
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LANTBRUKETS AFFÄRER nr 8 • 2022

”IPCC:s larm utnyttjas av vissa  
svenska politiker och media för att  

skapa panik hos befolkningen”

L
andsbygden och i synnerhet lantbrukarna blir ofta 
politiskt åsidosatta. Några exempel är reduktions
plikten för motorbränslen, snabbtåg mellan 
städerna, kilometerskatt, rovdjurs och klövvilt
politiken, avsaknad av bredband på landsbygden, 

djurhållningsregler och synen på djurrättsaktivister. Befolk
ningsmajoriteten i städerna har ofta ideologiska skygglappar 
som hindrar dem från att ”lyssna på vetenskapen”. En aktuell 
fråga gäller elförsörjning via vindkraft.

FN:s klimatpanel IPCC rapporterar om hur vi människor 
förstör vår planet genom att bränna fossila bränslen. Och 
naturligtvis är det vansinnigt med den omfattande använd
ningen av kol och gas, framför allt i världens stora länder.

UTNYTTJAR IPCC
IPCC:s larm utnyttjas av vissa svenska politiker och media för 
att skapa panik hos befolkningen. Klimatrörelsen har blivit en 
religion med överstepräster och fanatiker. Dessa överstepräster 
vill ”gripa makten”, alltså via platser i riksdagen. Överste
prästerna hävdar att de kan rädda hela jorden, om de bara får 
genomföra tillräckligt djupgående åtgärder i Sverige. Avgörande 
är att översteprästerna påverkar media och därmed människors 
normsystem. Det är idag svårt för folk, som är skeptiska till 
översteprästernas budskap.

Översteprästerna vinner större gehör i de större städerna 
än på landsbygden, hos yngre snarare än hos äldre och hos 
kvinn or mera än män. De har övertygat dessa människor om att 
fordon och industrier ska drivas av elektricitet, samtidigt som 
produktionen av el inte hänger med. Då ropar översteprästerna 
på vindkraftverk på landsbygden och längs kusterna, samtidigt 
som det knappast finns några vindkraftverk i stor städerna. Enligt 
regeringens plan ska över 4 000 vindkraftsverk byggas i landet.

SÄNKTA FASTIGHETSVÄRDEN
Stadsbefolkningen blundar för att vindkraftverken larmar och 
förfular, varvid tillvaron på landsbygden blir mindre attraktiv 
och fastighetspriserna faller. Detta kan bidra till att kommuner 
ofta lämnar in ett veto mot vindkraftsbyggen. Då vill klimat 
och miljöministern närmast muta kommunledningarna med 
pengar. Argumentet lider emellertid av att det är statliga förord
ningar som mest begränsar byggandet av vindkraftverk och inte 
de kommuner där ministerns politiska motståndare styr.

Forskare vid Tekniska Högskolan i Stockholm har under
sökt hur ett vindkraftsverk påverkar priserna på närbelägna 
fastigheter. Bland resultaten kan nämnas att en fastighet inom 
två kilometers avstånd till ett vindkraftverk förlorar drygt 

13 procent i värde. Det rimliga vore att fastighetsägarna får 
ersättning från vindkraftsbolagens ägare, vilka ju till stor del är 
den kinesiska statens kärnkraftsbolag.

LÅNGSAMT OCH SÅRBART
Översteprästerna vill att kraftverken ska byggas snabbt. 
Energiministern har sagt att byggnationen kan ta ett eller två 
år. Enligt ett nyhetsprogram på tysk TV är EU:s genomsnittliga 
period för vindkraftsbyggande uppemot tio år. Svenska experter 
anger ännu längre tid.

Dagens högteknologiska vindkraft är riskabel. Det erfor 
danska Vestas, världens största producent av vindkraftverk, 
den 19 november 2021. Då trängde ryska hackare in i Vestas 
datorsystem, men de kom inte åt det ”allra heligaste”. I så fall 
hade cyberangreppet kunnat släcka ner de 50 000 vindkraftverk 
världen över, vilka via internet är uppkopplade mot huvudkon
toret, då hade 240 miljoner europeiska elkonsumenter berörts 
mer eller mindre. 

Kanske kommer nästa riksdag att behandla vindkraften 
och dess konsekvenser för landsbygden på ett seriöst sätt. Det 
behövs vindkraftverk i Sverige, men frågan är ju komplex och 
innefattar inte minst miljöaspekter.

Inte heller storstadsborna tycker rimligtvis om att fåglar slås 
ihjäl när de träffas av de snurrande vingarna (försåvitt det inte 
är Vestas modell med en nästan en kvarts kilometers höjd). De 
vill också ha öppna landskap, biologisk mångfald, vackra vyer 
samt svensk livsmedelsproduktion.

VALET AVGÖR
Översteprästerna vill ha vindkraftverk i landsbygdskommuner, 
även på åkermark, som enligt miljöbalken ska skyddas. Vind
kraftverken kan skada renbetet, vildmarksentreprenörer och 
naturturismen, faunan och fågellivet. Trots att stadsborna vill 
ha vildmark, vill de placeras vindkraftverk där. Utbyggnaden av 
vindkraftverk kan svårligen förenas med miljökrav.

Vindkraftsfrågan kan påverka valutgången. Den kan leda till 
att man kan ”knäcka gänget” eller också kan gänget fortsätta en 
tredje mandatperiod. Nu har vi två tämligen fastlänkade block. 
Då måste väljarna avgöra vilket block som åstadkommer bäst 
landsbygdspolitik. En röst på ett parti 
är också en röst på övriga partier inom 
samma block, vare sig det är den breda 
vänstern eller den breda högern.

Aktiva substanser:  Diflufenikan 500 g/L (42 vikt-%)
Formulering: Suspensionskoncentrat (SC)
Grödor: höst- och vårvete, höst- och vårkorn, rågvete, råg och havre
Godkänd användning växtstadie: 
 Vårvete, höst- och vårkorn, rågvete, råg strax efter sådd fram tills begynnande 
stråskjutning (DC 00-31).
Havre från att grödan har tre blad fram tills begynnande stråskjutning (DC 13-31) 
Mer om Leagcy:
https://www.adama.com/sverige/sv/crop-protection/herbicider/legacy-500-sc
Kontakt:  Niclas Sjöholm, Agronomy Support Manager, +46 70 355 19 17
* Använd Legacy innehållande diflufenikan med försiktighet – ser mer info på
https://www.sakertvaxtskydd.se

Fakta om Legacy: 

Tappad skördepotential kommer 
aldrig tillbaka
Niclas Sjöholm, Agronomy Support 
Manager på ADAMA Sverige, ser flera 
fördelar med att göra en höstbehandling. 

- Ogräs som får stå opåverkade under 
hösten kostar skörd och riskerar att kon-
kurrera med grödan och därmed riskera 
övervintringen. En tappad skördepoten-
tial kommer aldrig tillbaka. En annan 
fördel är en minskad stress på våren 
för dig själv. Att hitta bra spruttillfälle 
innan maj månad kan vara en utmaning, 
och då har ogräsen hunnit bli stora och 
därmed mycket svårare att bekämpa.

Kan du så kan du spruta
Att köra en höstbehandling blir alltmer 
förekommande men Niclas ser gärna att 
fördelarna med höstbehandling får en 
ökad medvetenhet hos fler lantbrukare. 

- Det ser olika ut beroende på var 
i landet man håller till, men det man 
ser är att den som en gång börjar med 
höstbehandlingar sällan slutar på grund 
av de många fördelarna.  

 - Oavsett produktval på hösten kom-
mer det att krävas en städning på våren 
om du har blåklint, baldersbrå, snärjmåra 
eller spillraps. Vi ska alltså inte räkna 
med att göra färdigt ogräsbekämpningen 
på hösten men vi ska påbörja den, 
avslutar Niclas.     

Höstbehandling bibehåller 
grödans skördepotential
Med ett allt varmare klimat 
ökar ört- och gräsogräs som 
kan vara svårbekämpade 
på våren vilket sätter 
höstbehandling i fokus. Har 
du förekomst av ört- och 
gräsogräs som viol, veronika, 
våtarv, plister eller renkavle 
är det extra viktigt att du 
har en klar ogrässtrategi 
inför växtodlingssäsongen 
2022/2023. 

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ADAMA

Till höger ett höstvetefält behandlat med 0.1 L/ha Legacy

Legacy 500 SC ger dig god effekt på 
svårbekämpade ogräs
ADAMAs herbicid, Legacy 500 SC, kan 
användas antingen höst eller vår. Ensam 
eller i tankblandning tillsammans med 
prosulfokarb, som finns i herbiciden 
Linati. Legacy är jordverkande vilket 
innebär att både uppkomna samt icke 
uppkomna ogräs bekämpas.  Med 
Legacy kan du spruta direkt efter sådd på 
svartjorden då den bryts ned mycket 
långsamt och har bäst effekt på 
små ogräs. Då kan dosen 
hållas nere*. När ogräsen 
bryter sig upp genom 
markytan kommer de 
i kontakt med filmen 
av Legacy och har då 
en fortsatt verkan. 

Legacy kan användas 
redan från 2 grader om 
temperaturen är stigande 
och markfukt gynnar bara 
effekten.   Den är dessutom 

en bra resistensbrytare, inte minst på 
våtarv vilken Legacy har mycket god 
effekt mot.

Fyra fördelar med höstbehandling
• Bibehåller grödans skördepotential 
• Säkra en bra övervintring 
• Ger dig mindre stress på våren 
• Ger en bra resistensstrategi 


