
VECKA 17         NUMMER 16|28

ÖPPET: 10-15

Ord.pris 129:-/st

3st valfria Coverrosor

99:-/st

Ord.pris 169:-

EUCALYPTUSVIDE

99:-

Ord.pris 149:-

ROSENKVITTEN

79:-
Ord.pris 129:-

JAPANSKA AZALEOR

79:-

69:-
PRAKTIKA

SEKATÖR ”LADY”

Ord.pris 99:- Erbjudanderna gäller t o m 27/4 2014

LILLA EDET. Med de 
regler som fi nns idag 
har de lokala bönderna 
ingen möjlighet att ge 
sig in i upphandlingen 
för kött och mejeripro-
dukter till den offentliga 
sektorn i Lilla Edet.

Det är alldeles för 
stora volymer som upp-
handlas.

Centerpartiet har 
därför motionerat till 
kommunfullmäkti-
ge om att Lilla Edets 
kommun borde införa 
djurskyddskrav som 
motsvarar kraven för 
svensk livsmedels-
produktion vid upp-
handling av animaliska 
produkter.

Idag saknas krav på att kött 
och mejeriprodukter som 
serveras i Lilla Edets kom-
mun omfattas av bra djur-
skyddsstandard. Svenskt kött 

och övriga svenska anima-
liska produkter omfattas av 
världens hårdaste djurskydd 
och bidrar också till att en 
ekologisk mångfald och lägre 
koldioxidutsläpp än utländ-
ska animaliska livsmedel.

– Man får inte kräva att 
köttet ska vara svenskt i en 
upphandling. Däremot kan 
man ställa krav på djurskyd-
det, säger Julia Färjhage 
(C) och fortsätter:

– Idag är Lilla Edets kom-
mun knutna till Göteborgs 
Stads upphandlingsbolag. 
Här sker inga delade upp-
handlingar för kött, fågel, 
lamm och så vidare vilket 
gör att det blir omöjligt för 
de lokala bönderna att fi nnas 
med. Jag vill att vi ser över 
kommunens upphandling-
ar och funderar över andra 
samarbeten. Vi kanske kan 
upphandla tillsammans med 
SOLTAK kommunerna? 
Och samtidigt ska vi dels se 
till att vi ställer krav så att vi 
upphandlar svenska råvaror, 

dels dela upp upphandling-
arna och på så sätt göra det 
möjligt för lokala producen-
ter att vara med. 

Tina Åkesson är ekobon-
de som tillsammans med 
sin man Hans driver Mel-
lomgården, som är anslutna 
till Gröna Gårdar. Det hu-
vudsakliga arbetet på går-
den består av köttdjur, men 
innefattas också av ekologisk 
spannmålsodling.

– Gården är kravcerti-
fi erad sedan 1995, berättar 
Tina som gärna hade sett att 
barn och äldre inom den of-
fentliga sektorn i Lilla Edet 
skulle kunna få njuta av när-
producerat kött.

– Med de upphandlings-
regler som fi nns idag så ris-
kerar man att konkurrera ut 
de svenska bönderna. Man 
ska också ha med sig att utan 
betande djur växer land-
skapen igen, avslutar Tina 
Åkesson.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. För cirka 
tio år sedan togs ett 
fullmäktigebeslut om 
att upplåta jakt på Lei-
fabs marker till förmån 
för marklösa jägare och 
ungdomar i synnerhet.

Det innebär ett områ-
de på cirka 700 hektar 
där merparten av mar-
ken ligger vid Dykärra.

Denna mark ingår i ett 
älgskötselområde som 
är beläget mellan Lödö-
se och kommungränsen 
i norr.

– Vi har fått till oss många 
ungdomar som är intressera-
de av jakt och viltvårdsarbe-
te, men som inte har någon 
egen jaktmark att vara på, 
säger Mats Svantesson, ord-
förande i Lilla Edets jakt-
vårdskrets.

Sedan fullmäktigebeslutet 
realiserades har fl er och fl er 
ungdomar sökt sig till Lilla 
Edets jaktvårdskrets.

– Vi har tagit bort jaktav-

giften för dem som är under 
25 år. De jagar gratis. Natur-
ligtvis sker det tillsammans 
med en jaktledare, förklarar 
Mats Svantesson.

– Hälften av jaktdagarna 
under den senaste jaktsä-
songen stod ungdomarna 
för. I fjol hade vi sex små-
viltsjakter och fem älgjakter. 
Generellt sett är medelål-
dern hög i de fl esta jaktlag. 
Därför är det väldigt positivt 
att vi lyckas få fl er ungdomar 
att intressera sig. 

Mats Svantesson berättar 
också om den satsning som 
gjorts på Fuxernaskolan, där 
det nu fi nns en jägarskola på 
prov.

– Det ska utmynna i en 
komplett jägarexamen, säger 
Mats.

Leifab har utöver marken 
också upplåtit åt Lilla Edets 
jaktvårdskrets att ta hand om 
den jaktstuga som ligger vid 
Dykärra.

– Vi har genomfört en ut-
vändig renovering av stugan, 
bytt tak och panel, berättar 

Mats Svantesson.
Lars Ivarsbo (C), vice 

ordförande i Leifab, är 
mycket tillfreds med hur 
Lilla Edets jaktvårdskrets 
sköter sina åtaganden.

– Föreningsverksamheten 
kostar inte en krona för vare 
sig Lilla Edets kommun eller 

Leifab. Det var administra-
tionen som krävde lite jobb 
2004, men sedan har verk-
samheten fl utit på. Titta bara 
hur fi n stugan har blivit.

– Jag är själv intresserad av 
jakt och vet hur många ide-
ella arbetstimmar som Mats 
Svantesson och övriga i sty-

relsen med fl era lägger ner. 
Det är väldigt positivt att vi 
lyckas rekrytera ungdomar. 
Viltvårdsarbetet är den sto-
ra saken i sammanhanget, ta 
stödutfodringen på vintern 

som ett exempel, säger Lars 
Ivarsbo som poängterar att 
han själv aldrig har nyttjat 
de jaktmarker som Leifab 
upplåtit.

JONAS ANDERSSON 

Önskar kött från lokala bönder

Centerpartisterna Jörgen Andersson och Julia Färjhage på besök hemma hos ekobonden Tina 
Åkesson som driver Mellomgården. Centerpartiet har skrivit en motion till fullmäktige om att 
kommunen borde införa djurskyddskrav som motsvarar kraven för svensk livsmedelsproduktion 
vid upphandling av animaliska produkter. 
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Upplåter jakt på Leifabs marker

Mats Svantesson, ordförande i Lilla Edets jaktvårdskrets, och 
Lars Ivarsbo, vice ordförande i Leifab, tittar på kartan över det 
markområde där Leifab upplåter jakt.

Mats Svantesson och Lars Ivarsbo framför jaktstugan vid 
Dykärra.
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