Om en Buskresa med buss längs Klarälvdalen, Värmland.
Många viktiga nyckelpersoner mötte upp till bussresan, bl.a. länets landshövding,
Kenneth Johansson, tre kommunalråd, tre riksdagspolitiker samt flertalet lokala
politiker från både Torsby och Hagfors kommuner. Flertalet viktiga tjänstemän från
dessa kommuner deltog också jämte några kommunala turiststrateger från övriga
länet. Representerade var också organisationer som LRF, Visit Värmland,
Hushållningssällskapet och Konsum. Totalt deltog 37 personer, hela eller delar av
sträckan.
Buskresan fick stor uppmärksamhet i media, både tv och radio samt i flertalet
tidningar.
Fram till första stoppet gavs bakgrunden till dagens situation och en kort
jordbrukshistoria. Problemet till igenbuskningen hittar man i jordbrukets dåliga
lönsamhet, i vår globala värld, där mer än hälften av vår mat importeras. Producerat
till en kostnad som är omöjlig att kunna hålla under de förhållanden som råder i norra
Värmland.
Första stoppet var hos en bondefamilj, Laila och Per-Håkan Häll, där lantbrukets
villkor diskuterades. Som summering kan man säga att det efterfrågades klarare och
enklare regelverk kring djurhållning, slakt och naturvårdsfrågor. Myndigheterna ska
vara behjälpliga de enskilda i uttolkning och uppfyllande av regelverk. En
landskapsplanering skulle underlätta för att veta vilka målområden som är viktiga och
var de ska finnas. En planering gjord i samråd med lantbruket, turistnäringen och
naturvårdsföreträdare.
Andra stoppet gjordes hos Vildmark Värmlands camping där kaffe, kokt över öppen
eld, inmundigades. Här togs bl.a. vikten av det öppna landskapet upp ur turismens
synpunkt. Besöksnäringen är mycket viktig för dalgången där andra näringar starkt
har minskat. Torsby kommun presenterade också sitt projekt med både integration
och bioenergi, Frisk Energi. Kommunen röjer gratis i dalgången i utbyte mot
biomassan, som blir till bioenergi i dalgångens kommunala värmeverk. Arbetet utförs
av kvotflyktingar som erhållit sitt första jobb och en utbildning på röjsåg. Ett koncept
som väckte stort intresse hos deltagarna.
Tredje stoppet var åter hos en lantbrukarfamilj, Ann-Sofie och Roger Sätherberg. Ett
lantbruk som nysatsat på ca 170 får. Här belystes betesdjurens viktiga insats för att
bevara värdefulla biotoper ur flora och insektsfaunavård. Problem togs också upp
med att hålla rovdjursstängslens strömstyrka intakt mot uppväxande gräs. Här finns
kanske framtida hjälp att få från länsstyrelse med att slå gräs under nedersta tråden.
Lokalt producerad lunch åts på Spishyllans restaurang som specialiserat sig på lokalt
producerade råvaror. Här presenterades också föreningen Friskt Betes koncept om
ett samarbete och en intern handel mellan lokala köttproducenter och restauranger
samt konsumenter.

Fåren beses hos familjen Sätherberg

Sista stoppet var ett vägval. Trots att bussen stannat bara ett tjugotal meter från
älven syntes den inte på grund av en buskridå. Hela vägsträckan framöver var som
en tunnel, omgiven av sly. Här kunde var och en se hur landskapet blir om
utvecklingen fortsätter och inget görs. Något som också blev temat under bussens
hemfärd. Här var ordet fritt och många passade på att framföra sitt bidrag utifrån sin
roll. En insats behövs från alla på olika plan. Alla är vi konsumenter, både som
enskilda och företag, som kan stödja det lokala och svenska jordbruket då vi handlar.
Myndigheter och politiker har också viktiga roller framöver, genom beslut och
myndighetsutövning på olika plan, att hålla vår landsbygd levande.

Värmland förbuskas! – Vad händer med vårt landskap?
Sly eller betesdjur?

Låt oss berätta mer – följ med på en ”Buskresa”!
Onsdagen 12 augusti mellan kl. 09.00 – 16.00
Start vid kommunhuset i Hagfors. Bussturen är gratis.
Vi bjuder på fika i det fria och lokalproducerad lunch på Spishyllan, Branäs
Med på vår resa blir bland andra vår landshövding Kenneth Johansson, våra kommunalråd i Torsby
och Hagfors kommun, Ann-Katrin Järåsen och Åsa Johansson.
Vi kommer under resan att belysa bakgrunden till dagens situation. Titta på goda exempel som
påbörjats och hur det blir om inget görs. Vad betyder detta för miljön, turismen och landsbygdens
innevånare? Öppet landskap är inte bara för jordbruk, jordbruk är inte bara för mat. Vi vill lyfta en
diskussion om vad som behöver göras och kan göras på alla plan. Från riksdagsbeslut till lokal nivå
och oss själva.

Buskresan – program
9:00 Start kommunhuset – Hagfors
Presentation av dagens program.
Presentation i bussen av FRI Sikt projektet och Edebäck.
9:30 – 10:00 Stopp vid Byn, Ekshärad
Besök hos familjen Häll och ekologisk köttproduktion.
Tema: Ur bondens synvinkel.
11:00 – 12:00 Stopp vid Värnäs, Stöllet och fikapaus
Kaffet kokas över öppen eld av ett röjarlag med kvotflyktingar från
Somalia, vid Vildmark Värmlands camping.
Tema: Bioenergi, integration och turism.
12:30 – 13:00 Stopp vis Strandås, Branäs
Besök hos familjen Sätherberg som nysatsat på fårproduktion.
Tema: Företagande och biologisk mångfald.
13:00 – 14:00 Lunch på Spishyllan
14:10- 14:30 Stopp vid Östängen
Tema: Vikten av långsiktighet samt framtidsval.
Summering av dagen och ordet är fritt under bussfärden hem.

16:00 Åter i Hagfors
Under tiden i bussen kommer det bl.a. ges information om bakgrunden till dagens situation
och utrymme för de som önskar att presentera sin syn på problemet och hur vi kan gå
vidare.

Tillsammans utvecklar vi landsbygden!
Anmäl dig senast 24 juli! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!
Anmäl dig till: olov.henriksson@torsby.se eller 073-271 22 36

