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Reserapport KSLA:s besök på den gröna ön 2017-04-20–23 
 
Av Maria Malmlöf 
 
Några data om Irland 
Irland – den gröna ön bär verkligen syn för sägen. Där råder ett milt havsklimat med den förbipasserande 
Golfströmmen och vindar från Atlanten. Det regnar lite över ön nästan varje dag. Gräs, buskar och träd 
växer frodigt. Uppodlingsgraden är i princip total. Det är för blött för att odla säd av någon kvalitet. Man 
fokuserar därför på att ta tillvara den stora resurs man har i det växande gräset och föder upp nöt och får och 
säljer och exporterar kött och mejeriprodukter.  
 
• Befolkning: 4,6 miljoner. 
• Det finns 140 000 lantbruk och medelstorleken på en gård är 32,5 ha. 
• 80 procent av marken används till beten på vall, 11 procent naturbetesmark och 8 procent sädesodling. 
• 7 miljoner nöt, 5,2 miljoner lamm, 1,5 miljoner grisar och11 miljoner kycklingar. 
• 8,4 procent av alla yrkesarbetande i Irland arbetar i lantbruket. 
• Det finns 1 300 livsmedelsföretag av alla storlekar med totalt 52 000 anställda. 
• Exportandelen är 10,7 procent av BNP och jordbrukssektorn står för 7,6 procent. 
• Kött och mejeriprodukter står för mer än hälften av exporten. De stora exportprodukterna är kött, 

mejeriprodukter, prepared food och dryck. Man exporterar till 175 länder i världen. 
• Exporten har fördubblats mellan 2010 och 2015. Huvuddelen går till Storbritannien, resten till övriga EU 

och lika mycket utom EU.  
 
Departement for Agriculture, Food and Marine 
Vi fick en presentation av livsmedelsstrategin Food Wise 2025. Den är en efterföljare till ett antal strategier 
som tagits fram tidigare. Strategin Food Wise 2025 A vision for growth 2015–2025 Local roots and global 
reach har tagits fram i mycket bred samverkan och med stort engagemang bland alla intressenter, från 
primärproduktionen till livsmedelsföretagen. Ministern och departementet har varit drivande i processen. 
Det finns ingen politisk oenighet om jordbruksfrågorna.  
 
Produktionsförutsättningarna är mycket olika de vi har i Sverige. 90 procent av det kött man producerar går 
på export och 70 procent av mjölkprodukterna.  
 
När landet genomgick en ekonomisk kris 2009 identifierade man vikten av sin jordbrukssektor. Det är 
landets största produktionsgren som ger störst bidrag till BNP. Tidigare såg man ner på 
jordbruksproduktionen, numera är den ”het”.  
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I strategin har ett antal konkreta mål satts upp. Man ska i det närmaste fördubbla sin export fram till 2025, 
så som man redan gjort perioden 2010–2015.  
Strategin har fem fokusområden: 
1. Hållbarhet – växthusgaser – carbon footprint. 
2. Humankapital – marknadskunnande. 
3. Konkurrenskraft – inom lantbruk och processing. 
4. Marknadsutveckling – rätta marknader, efterfrågedrivet. 
5. Innovation – forskning kring kommersiella produkter. 
 
Målet är satt:  
• Öka exportvärdet med 85 procent. 
• Skapa 23 000 nya jobb i livsmedelssektorn. 
 
För att uppnå detta har alla intressenter ställt sig bakom varumärket Origin Green och det 
kvalitetssäkringssystem som det vilar på.  
 
Genomförandeprocessen 
Man har lyckats samla ALLA intressenter – stakeholders – bakom strategin. Man har haft många möten och 
initialt en trög process, men sedan har alla kommit med har det gått framåt med kraft. Ministern och hans 
kansli har varit drivande. Målen följs upp en gång i kvartalet så att man ser att man är på rätt väg.  
 
Besök på Board Bia (Irish Food Export Board) 
Board Bia är en halvstatlig organisation som har till uppgift att marknadsföra och promota irländsk mat. Ett 
medel för att uppnå målen är kvalitetssäkringsprogrammet Origin Green för lantbruk och förädling.  
 
Ekologiskt är inte diskussionsfråga utan man talar om andra parametrar som koldioxidutsläpp, carbon 
footprint, och hållbarhet. Irländarna har byggt upp ett genomarbetat system för att mäta kvalitet och 
reducera miljöpåverkan, ett sorts kravsystem i kvadrat. Alla som vill vara med och exportera måste gå med i 
systemet. Det är det som man sedan säljer in sig med på olika marknader – att man producerar miljövänlig 
och säker mat. 
 
Irland söker sig ut på nya marknader – Mellanöstern, Kina, Afrika. Nästan hälften av exporten går till 
Storbritannien och alla är bekymrade över vad Brexit kommer att innebära.  
 
253 aktörer medverkar och man har slutit 240 avtal på 14 marknader de tre senaste åren. Marknadsföring 
sker i alla sociala medier. 
 
Origin Green är ett kvalificerat och intrikat certifieringssystem på gårdarna där mätningen av deras carbon 
footprint ingår. De variabler man kontrollerar är energiåtgång, utsläpp, vattenåtgång, biodiversitet och 
djurhälsa, betessäsong, gödsel, växtnäring, stallar, kemikalier/bekämpningsmedel. 
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En gång var 18:e månad görs uppföljning och kontroller av ett stort antal variabler på varje enskild gård av 
the carbon footprint. Varje gård delas in i mindre skiften som mäts var för sig. Man har en carbon 
navigator tool och successivt får man fram bättre värden. 
 
Enligt beräkningarna reducerar 10 dagars utökat bete kostnaderna med 25 euro per ko och minskar carbon 
footprint med 1,7 procent. 49 000 köttgårdar och 18 000 mjölkgårdar är Origin Green-certifierade. 
 
Origin Green-programmet ger trovärdighet, eftersom man marknadsför sig med en certifierad 
hållbarhetsstandard. Man samarbetar med en mängd internationella matföretag som hjälper till med att 
promota, McDonalds, Tesco, Walmart, Sodexho, Nestlé m.fl. Varumärken som arbetar med hållbarhet 
anses utkonkurrera dem som inte gör det. Det ”sparar resurser, bygger anseende och vinner affärer”. 
 
Besök på Ibec (Food and Drink Ireland) 
Ibec är e kombination av Livsmedelsföretagarna/Handelskammare. Vi fick ett möte med en ansvarig för 
köttföretagen (Beef Industry). 
 
90 procent av nötköttet går på export och 75 procent av lammköttet. Sverige ligger trea i storlek på import 
av lammkött från Irland.70 procent av gris exporteras – mycket går till Kina. Man jobbar i enlighet med 
tankarna i Food Wise 2025 i diverse implementerings-grupper och träffas och följer upp en gång i kvartalet. 
Departementet ger stort stöd i marknadsföringen. Exportkontor finns på plats på många ställen i världen, 
bl.a, i Kina, USA, Förenade Arabemiraten, plus en stor organisation hemma.  
 
Man samsas kring varumärket Origin Green och att det ska förknippas internationellt med bra och hållbar 
irländsk produktion. Det är en certifierings- och kvalitetsstämpel och man måste gå med i Origin Green-
programmet om man vill sälja genom de gemensamma kanalerna. Många små djurägare står dock utanför. 
Man arbetar inte med restaurang eller besöksnäringsfrågor – på en direkt fråga. 
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Besök hos Irish Farmers Association IFA, motsvarande LRF  
IFA har 75 000 medlemmar av 140 000 möjliga, 950 olika grupper ner på bynivå och 30 kommittéer inom 
det mesta. IFA lobbar på områdena skatteregler, CAP, lagar, policys m.m. De ägnar sig inte åt att klaga, 
utan att analysera och försöka hitta realistiska lösningar. Rådgivning ingår i arbetet och man marknadsför 
sig bl.a. via sociala media. 
 
Mejeri är den mest lönsamma grenen inom livsmedelssektorn. Köttproduktionen har dålig lönsamhet och 
behöver få högre priser. Många köttbönder har lönearbete vid sidan av. Man har långsiktiga avtal mellan 
mejerierna och bönderna, vilket saknas inom köttmarknaden och det skapar osäkerhet. 
 
2/3 av alla bönder har inga skulder. Gårdarna överförs mellan generationerna utan pengar emellan. 
Bönderna säljer inte sin mark, även om de inte längre brukar den, men kan då istället arrendera ut (Irland 
har ett stort behov av att storleksrationalisera). Bönderna har inga skulder eftersom de inte investerar och 
det är inte bra i längden. De lever på rost och röta. Det finns en stor samsyn och mycket samarbete inom 
sektorn i vid bemärkelse. I stället för att titta snett på varandra stöttar man varandra. Man får numera 31 
cent för en liter mjölk och beräknar att produktionskostnaden är ca 22 cent. 
 
IFA är mycket missnöjt med hur CAP fungerar på Irland. De anser att det ger stöd till fel saker och är tungt 
administrativt.  
 
Gårdsbesök gården Oghill med mjölkproduktion 
Bonden Shane O’Loughlin har 200 kor och 156 ha mark, varav 102 arrenderade. Det ska försörja honom 
och hans far. Frun och modern har andra jobb utanför gården. Han jagar lönsamhet, inte genom att investera 
och expandera, utan genom att hålla kostnaderna nere. Hans mjölkanläggning och produktionsbyggnader av 
plåt är från 1970-talet och ger ett nergånget intryck.  
 
Shane är med i ett Monitoring Programme med andra bönder där man stöttar varann och benchmarkar för 
att bli bättre och bättre. Han har delat in sina fält i 29 beteshagar om ca 5 ha. Djuren cirkuleras på dessa. En 
gång i veckan går han runt i hagarna och klipper en försöksruta för att mäta gräsets status och om han 
behöver tillföra mer växtnäring. Konceptet är att maximera grästillgången. Korna får dessutom 3 kg 
kraftfoder per dag i samband med mjölkningen. Avkastningen ligger på ca 7 000 kg/år. 
 
Ca 20 procent av korna sätts att kalva in på hösten, då det betalas en bonus för mjölken under vintern. 
Gräsbudgetering är gårdens viktigaste konkurrensmedel. Man strävar efter att ha så bra gräs som möjligt 
och att låta korna beta så länge som möjligt för att kunna hålla kostnaderna för andra insatsmedel så låga 
som möjligt. Ensilage är dyrare än betat gräs och köpt foder mer än dubbelt så dyrt som betat gräs. 
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Besök på Teagasc Meat Reseach Centre i Grange 
Organisationen ser annorlunda ut än i Sverige. Här har man en organisation Teagasc, som man kan likna vid 
en sammanslagning av SLU, SLF och HS och som driver kvalificerad forskning, tillika utbildning och 
rådgivning. Teagasc når ut brett till skolorna och det finns ett stort intresse för utbildning. 
 
Det finns 84 ”better farms”, utvalda gårdar där man kan driva försök, förutom ett antal anläggningar typ 
Kungsängen. Medarbetarna är 115 forskare och 250 PhD eller post doc-studenter, 265 support staff. I allt 
man gör dryftas i diskussionsgrupper där bönder är med. Ca 14 000 lantbrukare deltar i detta för 
närvarande. Alla deras rapporter publiceras efter peer review i internationella tidskrifter. 
Bland all den forskning som man redogjorde för fastnade jag för försöken att genom fodersammansättning 
få ner metangasproduktionen i våmmen.  
 
Mina slutsatser 
Man har lyckats att analysera sina styrkor och samla hela sektorn under en gemensam vision om att 
fördubbla produktion och export och att marknadsföra sin produktion under ett gemensamt varumärke 
Origin green, som står för kvalitet och hållbarhet. 
 
Regeringen har tagit stort ansvar för att driva på och följa upp processerna för att exporten ska växa i 
viktiga länder. Här finns ingen splittrande diskussion om ekologiskt kontra konventionellt, utan man ense 
om hur man ser på hållbarhetsfrågorna och man jobbar mycket fokuserat och enigt med det. 
 
Sverige har helt andra förutsättningar produktionsmässigt än Irland och jag uppfattar vår jordbrukssektor 
som mer modern och utvecklad än den på Irland. Vad de är bättre på är att de har åstadkommit en 
genomarbetad analys av sina förutsättningar som resulterat i en konstruktiv och genomförbar nationell 
livsmedelsstrategi som de flesta ställt sig bakom.  
 
Man sätter konkreta mål och följer upp dem. Man är lyhörd för vad marknaden efterfrågar och jobbar 
fokuserat med en säljorganisation både inom EU och internationellt. Man slipar på sin konkurrenskraft och 
sina processer genom utbildning, rådgivning, förädling och stöd till innovation. Man har också en 
sammanhållen organisation för forskning/utbildning och rådgivning. 
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Irish Farmers Journal 2017-04-19 
Phelim O’Neill, marknads- och EU-specialist 
 
Av Helena Wennerström 
 
Irish Farmers Journal har en stor upplaga, 65 000 ex i veckan, och har tvärtemot många andra tidningar inte 
tappat mycket. Upplagan för papperstidningen minskade i fjol med 2 procent men de digitala prenumera-
tionerna ökade samtidigt med 4 procent. Tidningen ägs av en stiftelse och Phelim O’Neill sade innan han 
började med sitt föredrag att det finns planer på att ge ut tidningen även i Skottland nästa år. Tidningen har 
också en försöksgård som läsarna kan följa. 
 
Irland och Storbritannien gick med i EU samtidigt, 1973. När Storbritannien lämnar EU om två år kan det 
påverka Irland i 50 år framåt, befarar Phelim O’Neill. 14 procent av Irlands export går till Storbritannien, 
men för jordbruksprodukter är exporten mycket större: 52 procent av nötköttet och 65 procent av ost-
exporten går till grannlandet. Det sker också en omfattade handel över den nu nästan osynliga gränsen 
mellan Irland och Nordirland, som efter Brexit kommer att bli EU:s yttre gräns, vilket kan bli besvärligt.  
 
Irland har en stor livsmedelsexport. Bara 10 procent av det nötkött som produceras konsumeras på 
hemmaplan. Årligen säljs 270 000 ton till britterna. Om exporten till Storbritannien beläggs med tullar 
stängs den marknaden. Det irländska köttet kan då inte konkurrera med billigare kött från andra länder. 
Nötköttet är inte konkurrenskraftigt på världsmarknaden. Ska den mängd kött som nu säljs till 
Storbritannien exporteras till de andra länderna i EU kommer det att bli protester från köttproducenterna 
där, bedömer Phelim O’Neill. Han tror att irländarna kommer att anklagas för att dumpa priserna. 
 
WTO:s regler kommer att slå oproportionerligt hårt mot Irland efter Brexit. Irland står bara för 5 procent av 
EU:s handel med Storbritannien, men Irland kommer att få betala en mycket större del av tullarna beroende 
på produkterna. Livsmedelsstrategin Food Wise 2025 är en ambitiös plan om tillväxt. Tidigare strategier har 
varit framgångsrika, främst för mejerisektorn som är ryggraden i jordbruket. Mejeriprodukterna är 
konkurrenskraftiga på världsmarknaden. 
 
Irlands jordbruk har tidigare gått igenom flera kriser tidigare och klarat dem. Phelim O’Neill hoppas att 
utträdesförhandlingarna mellan EU och Storbritannien leder till en överenskommelse som inte blir så 
negativ för Irland som man kan befara. Förhandlingarna blir en utmaning för den irländska regeringen. 
Regeringen är ganska bra på att stödja jordbrukssektorn, men det kan ändå vara svårt att få gehör för de 
krav som näringen ställer. Andra sektorer på Irland klarar sig bra efter Brexit, det är bara nötkött, mejeri, 
svamp och fisk som kommer att få problem. 
 
https://www.farmersjournal.ie/ 
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Teagascs huvudkontor, Oak Park, Carlow 2017-04-19 
Professor Gerry Boyle, Dr. Tom Kelly, Dr. Lance O’Brien 
 
Av Harry Linnér & Kjell Malmlöf 
 
Teagasc – the Agriculture and Food Development Authority – is the national body providing integrated 
research, advisory and training services to the agriculture and food industry and rural communities.  
 
Teagasc är unikt i Europa genom att forskning, rådgivning och utbildning är integrerade inom en och 
samma organisation. Teagasc finansieras till 70 procent av Jordbruksdepartementet och till 30 procent 
genom forskningsanslag, intäkter från rådgivning, intäkter från egna gårdar, EU-projekt, etc. Den årliga 
omsättningen uppgår till 185 miljoner euro. 
 
Vid utarbetandet av Irlands senaste landsbygdsstrategier Food Harvest och Food Wise har Teagasc haft 
stort inflytande, liksom vid utarbetandet av planen för framtida teknologiska framsteg Forsight 2030. 
 
Forskning 
Större delen av forskningen inom områdena jordbruk och livsmedel i Irland sker inom Teagasc. Antalet 
forskare är cirka 250. Den årliga omsättningen uppgår till 70 miljoner euro. Forskningen är i hög grad 
tillämpad och av hög vetenskaplig kvalitet som möjliggör publicering i internationella tidskrifter. Cirka 160 
lantbrukare medverkar i olika arbetsgrupper vid intern fördelning av medel, vilket garanterar forskningens 
relevans. 
 
Teagasc har ett omfattande samarbete med flera av de sju irländska universiteten. Cirka 150 doktorander 
finansieras under fyra år med stipendier. Mastersstudenter finansieras under två år. Huvuddelen av 
studenterna är placerade vid Teagascs egna forskningscentra. 
 
De viktigaste nuvarande forskningsområdena är 
• Husdjursuppfödning och mjölkproduktion med bete som foderbas. 
• Växtodling, miljö och markanvändning. 
• Livsmedel. 
• Landsbygdsutveckling och ekonomi. 

I framtiden förväntas ett ökat fokus på användning molekylära och digitala verktyg för maximal anpassning 
av djur och växtmaterial till de givna förutsättningarna på Irland, Man har också ett starkt fokus på 
marknadsanpassning och konsumentattityder. 
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Rådgivning 
Rådgivningen finansieras till 60 procent av statliga medel och till 40 procent av avgifter som lantbrukarna 
betalar. Rådgivning om EU-stöden finansieras helt av lantbrukarna. Teagasc har cirka 250 rådgivare ”in the 
field” och når cirka 45 000 lantbrukare. 
 
Utbildning 
Teagasc har fyra egna skolor för praktisk och teoretisk utbildning inom lantbruk och trädgårdsskötsel. Man 
samarbetar också med flera privata skolor och driver lokala utbildningscentra i de flesta av Irlands counties. 
Utbildningen omfattar kurser i allt som rör lantbruk, trädgård, skog, livsmedel m.m. 
 
www.teagasc.ie 
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Teagasc Oak Park Crops Research Centre 2017-04-20 
Mr. John Spink, Head of Crops Research Centre 
 
Av Ingrid Rydberg 
 
John Spink flyttade till Irland från Storbritannien för knappt tio år sedan på grund av neddragningar i 
England och en positivare attityd gentemot jordbruk i Irland. I Irland är arbetet inriktat på samarbete, 
resurserna är integrerade och fokuserade på det som har betydelse för bonden, anser han. 
 
Vid avregleringen av EU:s sockermarknad upphörde all sockerbetsodling på ön. Betor var tidigare största 
avbrottsgrödan till vete och korn. Eftersom det inte fanns någon inhemsk efterfrågan på rapsfrö letade man 
andra avbrottsgrödor. Man testade åkerbönor, en ny gröda för landet och avkastningen var bra, upp till 8 
ton/ha. Man har dock stora problem med skador på grund av fåglar. Det finns ett EU-stöd på 250 euro/ha 
för proteingrödor, så intresset har vuxit snabbt. Dessutom är det nödvändigt med tre grödor enligt CAP. 
Under senaste tiden har man dock börjat få problem med gräsogräs. 
 
Vete och korn är de stora grödorna. Irland har de högsta veteskördarna i världen, 9,5 ton/ha i medeltal (höst- 
och vårvete sammanslaget) enligt FAO. Det är hög input och hög output på relativt små gårdar. Man odlar 
intensivt och har höga maskinkostnader. Den högsta tillåtna kvävetillförseln (ca 230 kg per hektar) och den 
rikliga nederbörden gör att det inte produceras brödvete i landet. Allt brödvete importeras och allt inhemskt 
vete går till foder. Kvävebegränsningen fastställs utifrån gröda, förfrukt och skördenivå och det blir avdrag 
på EU-stödet om gränsen överskrids. 
 
Teagasc jämför också olika vetelinjers N-upptagseffektivitet och hur effektivt det upptagna kvävet används. 
De vill också ta fram en enkel modell som ska hjälpa brukarna att fastslå gårdens skördepotential. 
Vetesorterna man odlar är av semi-dwarf typ. 
 
Sjukdomstrycket på vetet är mycket högt, framför allt av Septoriasvampar. Petra Kock Appelgren (PhD och 
postdoc från Sverige) letar efter markörgener för Septoriaresistens. Fyra universitet samarbetar kring 
projektet och utför olika delmoment i studien. Lämpligt material vidarebefordras till växtförädlingsfirmor i 
andra länder med förhoppningen att de ska framställa nya sorter. 
 
På grund av mycket svåra problem med genombruten resistens har man börjat använda preparat från 60-
talet. För detta har man emellertid fått anmärkningar från EU, så nu måste man hitta nya medel. 
Skördeökningar på upp till 50 procent är inte ovanliga om man lyckas bekämpa Septorian. Man är alltså 
beroende av fungicider för att få höga skördar. Två till fyra sprutningar per säsong kostar i medeltal 200 
euro/ha och resistensen hos populära sorter bryts ned alltför fort. 
 
 
 

   
Teagasc Oak Park Weather Station. John Spink guidade. 

Petra Kock Appelgren 
talade om Septoria. 

Research Officer Steven Kildea om 
utmaningarna med att bemästra 
Septoriasvampen. 
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Man behöver nu ompröva sin stora veteodling och korn har delvis gått in som ersättningsgröda. Men även 
korn har många sjukdomar som trivs i det fuktiga klimatet. Den intensiva, dyra odlingen kräver en 
avkastning på ca 9 ton/ha för att gå med vinst. Sexradskorn har blivit populärt och 20 procent av kornet går 
till malt. Den irländska whiskeyproduktionen är på stark frammarsch. Antal destillerier ökar snabbt (tre 
stycken för fem år sedan och om några år kommer det att finnas tolv). Man tror inte på perenna grödor, 
sjukdomstrycket är för stort. 
 
I Irland är plöjning den vanligaste grundbearbetningsformen. Man anser att Zero-till är en alltför osäker 
metod, den ger bra skörd endast fyra år av fem. På östra sidan av ön är jordarna oftast kalkrika och med en 
lerhalt på ca 10–20 procent. Organogena jordar finns främst längre västerut. Man förutser inga större 
förändringar i odlingsförutsättningar på grund av klimatförändringen. 
 
Inom Teagasc finns kommersiell förädling av potatis, som man är särskilt stolt över, och likaså förädling av 
gräs och klöver. Med hjälp av en egen ny förädlingsmetod har man tagit fram bladmögelsresistens hos 
potatis, men just nu avvaktar man EU:s utslag om metoden ska räknas som GMO eller ej. Man söker också 
efter möjligheter att förbättra grödors tolerans mot vattenmättade jordar. 
 
Teagascs öppna växtodling bedrivs i huvudsak öster om en linje Dublin-Cork. På visningsdagarna brukar 
upplägget vara så att besökarna måste gå igenom odlingsförsöken för att komma till maskinerna. Kanske en 
idé att ta efter? 
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Tillage farm, Benakerry, Carlow 2017-04-20 
Mr John Byrne och Mr Mark Plunkett, Teagasc Specialist 
 
Av Jan Fimmerstad och Tomas Rydberg 
 
Tidigare har det funnits både kor och får på gården, men nu är allt inriktat på växtodling på denna ”tillage 
farm”. Mr Byrne odlar 323 ha. Medelarealen på Irland är 32 ha, med många små gårdar på västra delen av 
ön. Förutom den egna gården brukar han ytterligare tre gårdar. På Irland är det mycket svårt att få arrendera 
eller köpa mark. En acre kostar ca 15 000–17 000 euro och ersättningen vid försäljning till vägbygge är 
ca 100 000 euro/acre. 
 
Växtföljden på gården är höstvete/vårvete–korn–åkerböna. Tidigare har han sålt allt sitt maltkorn till 
Guiness, men han har tröttnat på deras låga priser till råvaruproducenterna, trots att råvaran är en mycket 
liten kostnad vid ölframställningen. Mr Byrne är inte intresserad av att odla raps, främst på grund av 
problem med fåglar (duvor).  
 
För 8 år sedan började han skördekartera. Det var ett uppvaknande och han har sedan dess jobbat igenom 
alla skiften och markkarterat för att höja avkastningen på lågavkastande områden genom förändrade 
gödslingsstrategier. Han är mycket nöjd med detta, men ändå missnöjd med lönsamheten. 
 
Genom att använda eget utsäde förbättras lönsamheten något. Utsädet, vete och korn, och 60 kg N 
(startgiva) sår han med en kombisåmaskin som lägger gödning och utsäde i samma bill. Allt vältas för 
snabb uppkomst och mot stenar. 
 
Ett stort problem är harkrankar som biter av plantorna efter uppkomst under markytan. Motåtgärden är att 
öka utsädesmängden med 30 procent. 
 
På frågan om varför han inte använder dubbelmontage svarade Mr Byrne: ”Vi har inga problem med 
jordpackning. Ingen använder dubbelmontage.” På de smala vägar vi såg skulle ingen heller komma fram 
med dubbelmontage. Många av hans jordar är självdränerande och kanske inte så känsliga för 
markpackning.  
 
Mr Byrne har två barn som är mycket intresserade av lantbruk. Dottern, snart 14 år, har bl a köpt in och fött 
upp kalvar. Hon visade stolt upp gården ihop med pappan. Men fadern är i sina deppiga stunder osäker på 
om han vill att barnen ska ta över.  
 

 Far och dotter Byrne framför stortraktorn. 
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Mr Byrne är lite trött på att tvingas springa allt fortare för att producera billig mat, som sedan inte 
värdesätts. Han funderar mycket på hur systemen borde vara utformade för att pengarna ska hamna hos dem 
som behöver dem, alltså bönderna. Han själv drivs av att slå rekord, men tycker att han förvägras en 
välfungerande ”toolbox” p g a av begränsande regler. 
 
Maskiner är en stor kostnad. Det är endast 10–14 dagars skördeväder, så egen tröskkapacitet är nödvändig. 
Han har inga tankar kring övrig maskinsamverkan. Utvecklingsmöjligheten han ser är att skaffa mer mark, 
vilket är mycket svårt. 
 
Mr Byrne var rätt pessimistisk, kände sig jagad av EU-kontrollanter och undrade hur länge bönderna ska 
orka vara så ”passionerade” att de fortsätter trots så låg förtjänst. Denne brukare ansåg att det är 
mjölkbönderna som har pengarna, trots att han får ca 250 euro/ha i extra proteinersättning för att odla 
åkerböna. 
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EU-kommissionen, DG Sante 2017-04-20 
Lena Englund 
 
Av Lars-Göran Svensson 
 
Lena Englund jobbar sedan 1 februari 2004 på EU-kommissionen; från 2004 till 2011 med restsubstanser 
och veterinära läkemedel och från 2012 med djurhälsa. Hon är anställd på Generaldirektoratet för Hälsa och 
Livsmedelssäkerhet (DG Sante) och dess Direktorat F Hälsa och livsmedel: Revision och Analys. 
Direktorat F är stationerat ca 45 km nordväst om Dublin och har ca 170 anställda. Övriga i 
Generaldirektoratet är placerade i Bryssel. Direktoratets uppdrag är huvudsakligen att granska och revidera 
medlemsländernas kontrollsystem inom livsmedels och foderkedjan inklusive djuromsorg. 
 
I EU:s lagstiftningsprocess finns tre viktiga aktörer: EU-kommissionen, Europaparlamentet och 
Ministerrådet. Kommissionen har förslagsrätt när det gäller ny lagstiftning och beslut fattas numera 
huvudsakligen gemensamt av ministerrådet och parlamentet. 
 
Totalt omfattar dagens EU 508 miljoner medborgare. Av de nordiska länderna är Finland mest representerat 
i Kommissionen om man ser till befolkningsstorleken. I EU-kommissionen finns en kommissionär per 
medlemsland – kommissionären nomineras av sitt medlemsland och godkänns efter utfrågning av 
Europaparlamentet. Kommissionärerna sitter på femåriga mandat och biträds av tjänstemän rekryterade från 
alla medlemsländer. 
 
Kommissionen föreslår lagar, verkställer Rådets beslut och ser till att lagstiftningen tillämpas på rätt sätt. 
Generaldirektoratet för hälsa (DG Sante) har ansvar för såväl livsmedels-, veterinära och fytosanitära frågor 
som för de frågor som regleras på hälsosidan inom EU. Huvudparten av den lagstiftning som vi idag 
tillämpar inom djur-, växt- och livsmedelsområdet är gemensam för hela EU.  
 
Lena Englund leder 3–5 revisioner/år av totalt 90. Under 2017 planeras 212 revisioner och ”andra 
studiebesök” inom EU, men även utanför. Cirka tvåtredjedelar är inom EU. I Sverige är 5 besök planerade 
under 2017. 
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Principerna för en god revision: Finns det ett kontrollsystem? Kan det fungera? Har det fungerat? Finns 
ett system för förbättring? Tydliga rekommendationer och uppföljning av myndigheten och av 
Kommissionen. 
 
Vad blir då sanktionerna om det brister? Jo, 
1) Tjat från Kommissionen, 2) Begränsat eller uteblivet stöd från EU och 3) Överträdelseförfarande 
(infingement procedures). 
 
Hur fungerar Sverige i dessa sammanhang? Lena Englund har blandade intryck från tidigare revisioner i 
Sverige. Ofta har hennes kolleger uttryckt förvåning över att svenska myndigheter inte ”tycker om” att 
övervaka den offentliga kontrollverksamheten för att verifiera att kontroller verkligen utförts och på rätt 
sätt. ”Vi har informerat om reglerna och då förutsätter vi att de följs.” Liknande situation råder i Finland – 
men det är stor skillnad på andra sidan Öresundsbron! Men Sverige har blivit bättre med åren. 
 
Revisionsrapporterna finns på nätet: 
http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm 
 
Vad gäller Brexit så anser Lena Englund att utgången av valet delvis berodde på att utlandsbosatta britter 
inte vill ha in fler invandrare och visste inte vad de röstade på. 60 procent av EU:s forskningspengar går till 
England. Det är mycket stor risk att det blir bråk mellan Irland och Nordirland då EU:s yttre gräns kommer 
att gå mellan dessa länder. 
 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 (Official Controls 
Regulation, OCR). Det mesta ska vara på plats till 14 december 2019. 
 
Den nya Djurhälsolagen ska tillämpas från 21 april 2021 och det är nu viktigt att Sverige engagerar sig i 
denna. 
 
Inför framtiden: EU-kommissionen har tagit fram en s.k. vitbok för EU 27 vad avser framtiden för Europa, 
med reflektioner och scenarier fram mot 2025 (1 mars 2017). 
 
De 5 scenarierna är 
Scenario 1: Carrying on  
Scenario 2: Nothing but the single market  
Scenario 3: Those who want more do more  
Scenario 4: Doing less more efficiently  
Scenario 5: Doing much more together 
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Irländska jordbruksministeriet 2017-04-21 
Aishling Cronin, livsmedelsstrateg 
 
Av Lars Olsson 
 
Aishling Cronin som varit ansvarig för arbetet i strategikommittén och framtagandet av Irlands nuvarande 
livsmedelsstrategi, Food Wise 2025, presenterade strategin och några av de viktigaste punkterna i den. 
 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/foodindustrydevelopmenttrademarkets/agri-
foodandtheeconomy/foodwise2025/report/FoodWise2025.pdf 
 
Strategin utgör en konkret plan för utvecklingen av livsmedelssektorn kommande 10 år. Under denna period 
finns det goda möjligheter för irländsk livsmedelssektor genom betydande befolkningstillväxt i världen och 
ökad tillgång till internationella marknader. Detta förstärks genom det ökade trycket på globala jordbruks-
resurser och krav på en miljömässig produktion. För att lyckas möta den ökade efterfrågan krävs en 
smartare grönare tillväxt och att man uppnår en konkurrenskraftig kritisk massa på internationella 
marknader där man siktar in sig mot kvalitetsmedvetna konsumenter och deras efterfrågan. 
 
Man har i strategin tydligt identifierat vad som är Irlands styrka: den betesbaserade animalieproduktionen. 
Den är till delar extensiv och vad gäller nötkött och får även småskalig och bedrivs i de sektorerna till stor 
del som deltidsföretagande. Det går att bedriva denna produktion utan alltför stora investeringar och på ett 
för kunden attraktivt sätt. Samtidigt finns det potential att effektivera produktionen ytterligare och det finns 
flera rekommendationer i strategin som är inriktade mot detta.  
 
Med utgångspunkt från den omvärldsanalys som genomförts (innan Brexit blev ett faktum) har man i 
strategin satt följande mål fram till 2025. 
 
• Värdet av livsmedelsexporten ska öka med 85 procent till 19 miljarder euro. I detta arbete kommer en 

ökad satsning ske på Board Bia. De har idag 12 kontor utspridda i världen och några av de viktigare är 
London, Paris, Rom, Peking, Shanghai men även satsningar i Arabemiraten nämndes. 

• Förädlingsvärdet i sektorn för livsmedel, fiske och trävaror ska öka med 70 procent till över 13 miljarder 
euro. 

• Primärproduktionens värde ska öka med 65 procent till nära 10 miljarder euro. 
• Genom tillväxten i den irländska livsmedelssektorn beräknas sysselsättningen öka med 23 000 jobb i 

hela livsmedelskedjan. 
 
 

  
 
 
 

http://www.ksla.se/
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/foodindustrydevelopmenttrademarkets/agri-foodandtheeconomy/foodwise2025/report/FoodWise2025.pdf
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/foodindustrydevelopmenttrademarkets/agri-foodandtheeconomy/foodwise2025/report/FoodWise2025.pdf


 
 
Exkursion till Irland 19–22 april 2017 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
18 

 
 
 
 
För att uppnå målen har man i strategin tagit fram 400 konkreta rekommendationer/åtgärder som en del av 
livsmedelsstrategin. Detta har krävt ett intensivt arbete och en samordning mellan alla aktörer i 
livsmedelskedjan tillsammans med berörda departement och myndigheter. För alla rekommendationer finns 
det en utpekad ansvarig och det sker en uppföljning kvartalsvis.  
 
Några viktiga åtgärder som omnämndes var nya finansieringsalternativ för företagen varav ett program med 
särskild lånefinansiering introducerades i januari. En länk som beskriver det som irländarna kallar 
Agriculture Cashflow Support Loan Scheme: 
 
https://www.agriculture.gov.ie/agri-foodindustry/agri-foodandtheeconomy/agri-
foodbusiness/agriculturecashflowsupportloanscheme/ 
 
Fortsatt utveckling av produktiviteten finns kvar som en central del sedan tidigare strategi. I den nuvarande 
strategin har man ett utökat fokus på innovationer senare i livsmedelskedjan och framtagande av nya 
produkter. 
 
Som komplement till strategin har ett antal hållbarhetsåtgärder även tagits fram för att hantera frågor som 
kommit upp i miljökonsekvensanalyserna. Arbetet med programmet ”Origin green” är en central del för att 
uppnå en ökad hållbarhet men även för att nå ut på exportmarknaderna. Något särskilt fokus på ekologiskt 
finns inte i strategin utan den typen av produktion finns med på samma sätt som konventionell produktion. 
Origin Green innebär ökade fler kontroller och en del administration för jordbrukarna. Man har trots detta 
fått jordbrukarna med sig på detta arbete. Ett skäl är att man kopplat ihop miljöfrågorna med potentialen för 
en förbättrad produktivitet och ekonomi. Ett annat skäl kan vara att lantbrukarna är medvetna om hur 
exportberoende jordbruket på Irland är och att insatserna som finns i livsmedelsstrategin är viktiga för 
möjligheten att komma ut på marknaden. 
 
För att följa upp planen finns en högnivågrupp som leds av ministern. Uppföljningen identifierades redan i 
arbetet med den förra strategin, ”Food harvest” som sträckte sig till 2020, som helt avgörande för att 
strategin ska få genomslag. Genom att högnivågruppen leds av ministern, som ger detta arbete högsta 
prioritet, tillsammans med ett utpekat ansvar på olika aktörer för strategins rekommendationer och att 
arbetet löpande följs upp sätter detta press på såväl organisationer som myndigheter och regering att 
genomföra de förändringar som är nödvändiga för att målen ska kunna uppnås.  
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Board Bia – Irish Food Board 2017-04-21 
Padraig Brennan, marknadsdirektör 
 
Av Pernilla Ivarsson 
 
Vi fick en presentation av marknadsdirektör Padraig Brennan med utgångpunkt i hur man arbetar strategiskt 
med att ge irländska livsmedel en hållbarhetsprofil. Detta har gjorts genom varumärket Origin Green som 
används som en ”certifiering” i ledet mellan ”business to business”, dvs. inte som ett varumärke som riktar 
sig till konsument. Origin Green omfattar hela värdekedjan. Satsningen kan också kopplas till den trend i 
efterfrågan som finns hos det inflytelserika återförsäljningsledet.  
 
Presentationen visade hur man mycket brett och långsiktigt bygger upp ett kvalitetssäkringssystem med 
incitament för jordbrukarna att ansluta sig. Genom att vara med och bidra med data så får man också del av 
verktyg (Carbon Navigator) som kan visa på hur satsningar på hållbarhet och förbättringar ger utdelning i 
förbättrad lönsamhet. Just denna koppling mellan investering och resultat trodde Padraig Brennan var en 
nyckel för att motivera brukare att delta.1 
 
Det var också tydligt att den satsning som Board Bia gör på Origin Green hänger nära ihop med den 
övergripande strategin Food Wise 2025. Den kunskap och pågående forskning/innovation som finns inom 
Teagasc är också ett stöd som möjliggör utveckling av digitala verktyg kopplat till satsningen. I satsningen 
är det också viktigt att över tid kunna visa på ständiga förbättringar i hållbarhetsresultat.  
 
På frågan om vilka konkurrenter som Board Bia såg nämndes Nya Zeeland, Nederländerna, Tyskland och 
Frankrike. 
 
Bakgrund och fakta 
Board Bia är en halvstatlig organisation som finansieras med statliga medel, men också genom 
produktionsavgifter som tas ut från primärproducenter. Industrin bidrar också genom att man får betala för 
olika tjänster. (55 miljoner euro varav staten står för 40 och resten kommer från näringen) Organisationen är 
också ansvarig för att genomföra kvalitetssäkringsprogram för producenter och livsmedelsindustri. 
 
Inledningsvis fick vi höra den bekanta framgångssagan om den irländska livsmedelsexporten som vi tagit 
del av tidigare. Jordbruk och livsmedel fick en renässans efter finanskrisen i slutet av 2010-talet när den lågt 
belånade sektorn visade sig vara relativt stabil. Strategin Food Harvest 20202, som var en föregångare till 
Food Wise 2025, banade vägen för en framgångsrik utveckling av irländsk livsmedelsexport. Sedan 2010 
har exporten ökat med 41 procent i värde. Irländska produkter säljs på 180 marknader. Animalieproduk-
tionen (mjölk och kött/levande djur) är framförallt det som driver exporten. Men även drycker är en viktig 
del.  
 
Trots en svag nedgång är UK fortfarande den absolut viktigaste marknaden 37 procent 2016 medan övriga 
EU (32 procent) och tredje land (31 procent) delar på resten av exporten. Utvecklingen på tredjelands-
marknaden har varit imponerande sedan 2010 med en fördubbling av försäljning till Nordamerika och en 
sexfaldig ökning till Kina. Samtidigt framgick det att just Kinamarknaden kräver tålamod och måste ses 
som en långsiktig investering. Nyligen hade en kinesisk minister besökt Dublin och avtal undertecknats (om 
nötkött) – vilket man trodde skulle kunna leda till en öppning på marknaden om ett år ungefär. 
 
En ökning av exporten finns som kvantifierade mål i Food Wise (vilket bygger på beräkningar om vad man 
tror skulle vara möjligt med hänsyn till produktionskapacitet och efterfrågan) och för att uppnå detta 
behöver man nå fler marknader, fler konsumenter men också möta konsumentpreferenser och 
differentiering med hänsyn till marknad.  
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Brexit 
Padraig Brennan berörde också Brexitfrågan. Det är förstås självklart att Brexit har stor betydelse för Irland 
och för jordbrukssektorn som i så hög utsträckning är beroende av den brittiska marknaden som avsättning 
för produktionen. Strategin för Brexit är därför inriktad på att kunna försvara marknadspositionen. För 
enskilda produkter är också marknadsexponering betydande med 90 % för köksväxter (främst svamp) men 
också för kött (54 procent) och mjölk (30 procent) där exporten av cheddarost nämndes vid återkommande 
tillfällen.  
 
För Brexit så har man också tagit fram en särskild ”Brexitbarometer” som ska vara ett stöd för företag för 
hur man ska kunna förhålla sig till sitt företags beroende av UK marknad och förutsättningar att se andra 
marknadsmöjligheter. 
 
Innovation i olika dimensioner 
Board Bia identifierar sig som en innovativ organisation och det materialiserades sig inte minst i hur 
kontoret var inrett och profilerat – med stort fokus på att stimulera nytt tänkande (the thinking house) och 
nya möjligheter. Organisationen har också ett särskilt ”trainee/stipendieprogram” som riktar sig till unga 
talanger som man vill hitta och stödja för att utvecklas och bidra till en fortsatt innovativ utveckling för 
industrin.  
 
Origin Green 
Bakgrunden till utvecklandet av Origin Green ligger bl.a. i en insikt i att försäljning och marknadsföring 
alltmer kan kopplas till produkters ”inre” värde. Det är viktigt att kunna berätta en historia anpassad till den 
aktuella marknaden. Irlands naturliga förutsättningar för gräsproduktion, god luftkvalitet och tillgång på 
vatten och låg koldioxidförbrukning (klimatavtryck) gör att landet uppfattas som grönt och naturligt. Med 
denna utgångspunkt arbetar man för att bygga ett varumärke där man med fakta och data ska kunna 
underbygga och bevisa att man uppfyller hållbarhetskriterier och förbättrar sitt resultat. 
 
Kvalitetssäkringsprogram och hållbarhetsåtagande omfattar både jordbrukare och industri. På 
jordbrukarnivå är 49 000 nötköttsproducenter anslutna vilket innebär att 90 procent av exporten omfattas av 
revision. 18 000 mjölkgårdar har inlett revision och man har påbörjat arbetet med övriga producenter. 
Programmet tar in hållbarhetsfaktorer som energi, utsläpp, vattenförbrukning, biodiversitet och social 
hållbarhet.  
 
Av de data som samlas in och resulterar i ett ”hållbarhetsavtryck” får brukaren tillbaka information i ett 
digitalt verktyg (Teagasc/Board Bia Farm Carbon Navigator) som gör det möjligt att visa och analysera hur 
gårdens hållbarhets och ekonomiska resultat kan förbättras genom olika insatser. (energieffektivitet, 
kväveanvändning, betessäsong och ekonomiskt resultat) T.ex. kan man visa att en ökning av betessäsong 
ger förbättrat ekonomiskt resultat och minskad klimatpåverkan. (Tio dagars ytterligare betessäsong 
resulterar i en kostnadsminskning på 25 euro per ko och en minskning av klimatavtryck med 1,7 procent.) 
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I klimatsatsningen finns också åtgärder som omfattar biodiversitet med pollineringssatsning, trädplantering 
och häckskötsel m.m. 
 
Utöver åtgärderna som omfattar primärproducenter och industri så arbetar man också med att ackreditera 
grossister och detaljister. Resultatet ska återfinnas i årliga rapporter. Det görs särskilda case studies där 
särskilt framgångsrika producenter lyfts fram. ”Origin Green ambassadörer” från olika företag utnämns. 
Konceptet marknadsförs på internationella mässor.  På den internationella arenan har satsningen också 
uppmärksammats på ett positivt sätt av världsbanken och WWF som en satsning på klimatcertifiering. 
 
www.bordbia.ie 
 
 

 
 
 
1. Vi ställde också frågan dagen efter vid det besök som vi gjorde på en mjölkgård om hur bonden uppfattade deltagande i 
programmet. Vi fick i alla fall inte då några uttalande som tydde på att man tyckte programmet var (onödigt) administrativt tungt.  
2. https://www.agriculture.gov.ie/publications/2011/annualreviewandoutlookforagriculturefisheriesandfood20102011/nationaldevelopments/foodharvest2020/ 
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Ibec for Irish business 2017-04-21 
Joe Ryan, chef för Ibecs sektion Meat Industry Ireland 
 
Av Natalie Tysk 
 
Ibec är en paraplyorganisation som representerar sina medlem-
mar, irländska företag, både nationellt och internationellt. De 
bedriver lobby- och policyarbete utifrån syftet att förbättra 
förutsättningar för företagande och tillväxt i landet. Organisa-
tionen är strukturerad i olika sektioner. Joe Ryan, chef för sek-
tionen Meat Industry Ireland (MII) berättade om MII:s arbete för 
Irlands köttindustri och deras medlemmar, som är medelstora 
och stora företag inom sektorn. De arbetar i kommittéer kopplat 
till produktionsslag; kött, gris, får och fjäderfä. De huvudsakliga 
aktiviteterna är lobbyarbete på nationell nivå och EU-nivå, infor-
mationsspridning, representation mot media samt samverkans-
arbete mellan köttindustrin och regeringen, myndigheter, forsk-
ningsinstitutioner och andra organisationer.  
Livsmedelssektorn representerar Irlands största industri och omsätter 26 miljarder euro. 4.4 miljarder euro 
kan hänföras till köttindustrin, där 90 procent av nötköttet, 85 procent av mjölkprodukterna och 75 procent 
av det fårkött som produceras exporteras. Irland har en ytterst export fokuserad köttindustri och under de 
senaste 5 åren har exporten ökat med 55 procent. 
 
Food wise 2025 
Meat Industry Ireland (MII) deltog inte i framtagningsprocessen av Irlands livsmedelsstrategi, Food Wise 
2025. Några av deras medlemmar representerade sektorn i processen och genom dessa hade MII ett indirekt 
inflytande i viktiga frågor för köttindustrin. I implementeringsarbetet är MII däremot starkt involverade i 
flera av de implementeringsgrupper som arbetar med genomförande och måluppfyllelse av strategin. 
 
Joe Ryan lyfter några av utmaningarna inom köttindustrin för att nå de högt ställda målen i strategin. Målen 
är att öka tillväxten i livsmedelskedjan med 85 procent och öka antalet arbetstillfällen i sektorn med 23 000 
tillfällen. Samtidigt man ta hänsyn till strategins övergripande mål om starkt hållbarhetsfokus för livsme-
delskedjan. Några av utmaningarna är att det råder kompetensbrist inom slakterinäringen och det krävs ökad 
kunskapsöverföring från forskning till primärproduktionen. Ökad effektivitet och produktivitet i sektorn 
kommer i sin tur generera utmaningen att hitta nya exportmarknader för den ökade produktionen. 
 
På grund av sitt exportfokus påverkas Irlands köttindustri i hög utsträckning av internationella händelser 
som Brexit och konflikter i olika delar av världen. Joe Ryan poängterar att det medför att Irland riktar sin 
export mot Europa istället. Samtidigt arbetar de i hög utsträckning på att tillgängliggöra nya marknader och 
öka diversifieringen av produkter. För att lyckas med arbetet har de nationella samarbeten, exempelvis med 
Origin Green som leds av Board Bia. Där arbetar lantbruksföretag, förädlingsföretag och regeringen 
tillsammans för hållbarproduktion och ökad livsmedelssäkerhet. De har även ett nylanserat forsknings-
program, Meat Technology Ireland, som är ett initiativ från förädlingsföretag och institutioner. Forskningen 
bedrivs i projektform och fokuserar endast på att utveckla köttproduktionen i landet genom efterfrågad 
forskning från industrin. Finansieringen sker genom den statliga organisationen Enterprise Ireland och från 
företag. En stor del av forskningsprojekten sker i Teagascs forskningsanläggningar. 
 
Det samlade intrycket från Joe Ryans presentation är att den irländska köttproduktionen är en betydande 
näring och en näring där Irland anser sig besitta betydande konkurrensfördelar som vidareutvecklas i bred 
samverkan. Regering, departement, myndigheter, institutioner och företag inom hela livsmedelskedjan 
arbetar mot de gemensamma målen i Food Wise 2025. 
 
www.ibec.ie 
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The Irish Farmers Association 2017-04-21 
Rowena Dwyer och Catherine Lascurettes 
 
Av Susanne Welin-Berger 
 
Rowena Dwyer och Catherine Lascurettes presenterade The Irish Farmers Association (IFA). IFA 
representerar 75 000 av landets ca 139 000 lantbrukare. Man arbetar mycket med lobbying på nationell nivå 
och EU-nivå. Som andra näringslivsorganisationer arbetar man med information till medlemmar och till 
omgivning, gör utredningar och analyser, kommunicerar med media samt erbjuder medlemmar juridiskt och 
skattemässigt kunskapsstöd. Man jobbar även på att ge marknadsinformation via rapporter och nyhetsbrev, 
att hålla seminarier om läget på marknaderna och lobbar aktivt för att nå ett högre mjölkpris. IFA bedriver 
lobbyarbete mot myndigheter kring lagstiftning m.m., och mot finansiella institutioner för att lantbrukarna 
ska få tillgång till flexibla lån och stöd. IFA är aktiv deltagare i frågor kring forskning, utbildning och 
rådgivning.  
 
Lantbruket i Irland hade under början av 2000 tappat status trots att man redan då exporterade livsmedel. 
Vid Irlands recession under EU-krisen 2009 och framåt, när banker och IT föll, tuffade lantbruket på och 
blev tack vare det uppvärderat. 
 
Irland har vart femte år tagit fram planer för lantbruket. Runt millenieskiftet gav de ingen större utdelning 
för lantbruket. Den stora omsvängningen kom med planen Food Harvest 2020. Där satte man upp tydliga 
mål för att öka produktionen. En engagerad politiskt stark jordbruksminister drev frågorna. I Food Wise 
2025 jobbar man vidare. Nu sker en stark gemensam satsning på lantbruk och export av livsmedel med 
tydliga mål och kvartalsvisa uppföljningar.  
 
Enligt IFA har irländska lantbrukare alldeles för dåligt betalt. Minsta sänkning av pris eller minskning av 
CAP stöd slår hårt. Det är endast mjölkbönderna som tjänar pengar. 
 

 
 
 
 

http://www.ksla.se/


 
 
Exkursion till Irland 19–22 april 2017 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
24 

 
 
 
Snittstorlek på gårdarna är 33 ha. Betesandelen står för 92 procent av åkerarealen, resterande 8 procent är 
spannmål eller trädgårdsodling. Man odlar endast spannmål för foder- eller ölproduktion. Den stora 
mängden nederbörd gör det svårt att odla t.ex. kvarnvete. Det finns ca 120 000 köttproducerande nöt- och 
fårgårdar. Mjölknäringen är en stark näring, det finns ca 18 000 mjölkgårdar och mjölkproduktionen ökar. 
Snittantalet kor på gårdarna är 70–80. Betesdjuren betar utomhus februari–november och på vintern får de 
ensilage.  
 
Vid generationsskiften säljs inte gården utan den skänks till nästa generation. Lantbrukarna är väldigt lågt 
belånade, dels beroende på detta, dels på att de inte investerar i sin produktion. Effekten av att gårdarna inte 
säljs är att de skiftar ägare först när den som driver gården är så gammal att hen inte längre klarar av att 
sköta den. ”Barnen” kan därmed vara 50 år vid övertagandet av gården. Det är vanligt att son och dotter 
ärver gården och driver den på deltid – nästan hälften av nöt- och fårproducenterna arbetar utanför gården. 
IFA har uppnått att staten ger skattelättnader så att föräldrar och barn kan bruka gården tillsammans. Gårdar 
säljs inte, men nu har ägare till gårdar börja leasa ut dem, så en lantbrukare kan leasa fem gårdar och på så 
sätt få till bättre produktionsstorlek.  
 
IFA är starkt kritiskt till nuvarande CAP som de menar stödjer inaktiva lantbrukare. I nästa CAP-reform 
förväntar man sig ett större fokus på miljöfrågorna. IFA jobbar hårt på att minska skadorna som kommer av 
Brexit. 
 
www.ifa.ie 
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Dairy farm, Oghill, Monasterevin, Co Kildare 2017-04-22 
Mr. Shane O’Loughlin och Mr. Ned O’Loughlin, Teagasc Dairy Advisor 
 
Av Per Hansson 
 
Shane O’Loughlin driver en traditionell familjegård typisk för området. Gården kom i familjens ägo 1943 
och han hör till tredje generationen på gården. På gården bor Shane O’Loughlin och hans fru tillsammans 
med två minderåriga barn. Frun arbetar utanför företaget. Dessutom bor Shanes far och mor på gården. 
Modern arbetar också utanför gården. Driften sköts av Shane och en anställd. Dessutom hjälper fadern till.  
 
Shane O’Loughlin tog över gården 2010 efter att ha studerat lantbruk vid University College Dublin och 
rest runt om i världen, bl.a. till New Zealand, för att studera olika system för mjölkproduktion. 
 
Driften omfattar 230 kor och 156 ha åker varav 56 ha är ägd och resterande arrenderat av bl.a. en granne 
som har hästverksamhet där hästar och ungdjur växelvis betar större fållor. Hela arealen ligger i gräs. Sedan 
kvoterna förvann har mjölkproduktionen ökat med 30 procent. Tjurkalvar och kalvar från sent kalvande kor, 
som betäckts med köttrasdjur, säljs vid 2–3 veckors ålder. För närvarande får Shane 100 euro för en tjurkalv 
av mjölkras, 300 euro för en tjurkalv av mjölkras och 250 euro för en kvigkalv av mjölkras.  
 
Betet som är underlag för mjölkproduktionen omfattar 68 ha och är uppdelat i ca 2 ha stora fållor. För att 
utnyttja betet maximalt sker huvuddelen av kalvningen, 80 procent, på våren. Majoriteten av dessa kalvar i 
februari. Resterande 20 procent kalvar på hösten. Detta innebär att man kan leverera mjölk året runt. För 
höstmjölken får man en premie som ska kompensera de ökade kostnaderna man har för ensilage och köpt 
kraftfoder. Målet är att producera mjölk på bete 300 dagar per år. För att få ut maximalt av betesmarken 
arbetar man aktivt med att följa betets tillväxt. Det innebär att man i den mest intensiva tillväxtperioden 
klipper och väger provrutor i betesmarken upp till tre gånger i veckan. Markkartering görs vart 3–4 år. 
Målet är att producera 15 ton torrsubstans per ha och år. Totalt producerar gården 1,2 miljoner liter mjölk 
vilket motsvarar 5 100 liter per ko.  
 
Med begränsad areal och begränsande byggnader är det mycket fokus på att producera så mycket mjölk, 
fett, och protein som möjligt per ha gräs. Av en aktuell rapport framgår att man förnärvarande får 31,84 
cent/liter vilket motsvarar 3 151 euro/ha baserat på 12 ton ts gräs per ha. Man gör i nuläget ett överskott på 
1 356 euro/ha som ska räcka till ersättning för eget arbete. I rapporten pekar man samtidigt på att målet är 
att öka mjölkproduktionen till 6 500 liter per ko och år med 250 kor. Då lär målet om 15 ton ts per ha 
behöva uppfyllas. 
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Skuldsättningen inskränker sig till 800 euro/ko eller 160 000 euro totalt för hela verksamheten. 
Investeringstakten är inte särskilt hög vilket märks på byggnader och anläggningar. Mjölkgropen är en Alfa 
Laval dubbel 12 från 1977.   
 
Shane O’Loughlins gård är värd för Glanbia/Teagasc-programmet som mäter och följer upp produktionen 
på gården. Data som samlas in används också i underlaget för Origin Green, som han anser vara ett värde-
fullt initiativ. Shane är positiv till Food Wise 2025 och det arbete som läggs ner av intressenterna för att nå 
målen. Han ser det som mycket positivt att vara värd för den grupp av mjölkproducenter som regelbundet 
träffas för att jämföra resultat och utbyta erfarenheter. Det har stärkt sammanhållningen mellan 
lantbrukarna.  
 
Besöket gav en tydlig bild av mjölkproduktionens förutsättningar och potential i Irland. Med fortsatt höga 
ambitioner och samverkan i hela värdekedjan arbetar man vidare på att ytterligare stärka produktivitet och 
konkurrenskraft för att möta framtida utmaningar. 
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Meat Research Centre, Grange 2017-04-22 
 
Av Carl-Erik Ehrencrona 
 
Fakta om Grange Meat Research Centre: 
 
• 230 ha inklusive åker och bete 
• 1 200 djur på anläggningen 
• 50 miljoner kronor i anslag årligen 
 
Forskningen bedrivs inom sju nyckelområden 
 
1. Animal Reproduction 
2. Nutrition and Feeding 
3. Forage Conservation 
4. Grassland 
5. Animal Welfare and Health 
6. Product Quality 
7. Systems Modelling 
 
Det är ett tydligt fokus på bete. Av kostnadsskäl låter man djuren själva skörda gräset genom bete, ca halva 
kostnaden jämfört med ensilage – för att inte tala om kraftfoder. Man uppnår detta tack vare styrd 
vårkalvning för både köttdjur och mjölkkor. Samma gäller för fåren. 
 
Framför allt är det intressant att bonden inte tjänar pengar på köttproduktion idag – 0 kronor på sista raden! 
Detta fungerar eftersom många irländska bönder arbetar deltid, men målet för forskarna är att ta fram 
förutsättningar för ett resultat på 700 euro/ha åt bonden. 
 
https://www.teagasc.ie/animals/beef/grange/ 
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Exkursionsdeltagare 
 
1. Carl-Erik Ehrenkrona, Agronomist, Hulterstad farm estate 
2. Lennart Englesson, Farm Manager, Wirkestorsp farm estate  
3. Jan Fimmerstad, Agronomist, Taxinge farm estate 
4. Per Hansson, Business Consultant, Landshypotek 
5. Carl-Anders Helander, PhD Agriculture. Secretary General and Managing Director of the Royal 

Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) 
6. Pernilla Ivarsson, Director, Division for the food chain, animal health and welfare, Ministry for 

Enterprise and Innovation 
7. Ann-Britt Karlsson, Agronomist, Consultant, Chair KSLA: s Agriculture section 
8. Harry Linner, Agr Dr in Water Management, Consultant 
9. Kjell Malmlöf, Research Director, Swedish Farmers Association for Agric. Research 
10. Maria Malmlöf, Adminstrative Officer, Stockholm County Administrative Board 
11. Lars Olsson, Deputy Director General, Ministry for Enterprise and Innovation 
12. Ingrid Rydberg, Agr Dr in plant breeding, Chair KSLA’s committee for agriculture’s climate 

adaptation 
13. Tomas Rydberg, Agr Dr in soil management, Consultant 
14. Magnus J Stark, Secretary Agriculture section, MSc in Agricultural Economics, Royal Swedish 

Academy of Agriculture and Forestry 
15. Björn Sundell, Vice-president, Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) 
16. Lars-Göran Svensson, Business Consultant 
17. Natalie Tysk, Agronomy-economics student at Swedish University of Agricultural Sciences 
18. Susanne Welin-Berger, Development Manager, Gotland Grönt Centrum AB.  
19. Helena Wennström, Editor of Gröna Affärer, a Swedish farmers’ magazine 
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