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Dags komma till skott
i vargförvaltningen
Rovdjur
Alla partier talar i dag om en

levande landsbygd och ett
öppet landskap. Men de flesta bortser från den ohållbara situation som råder för
oroliga tamdjursägare avseende rovdjursangrepp. Den
oron är ett reellt hot mot betesdrift med främst får som
har den största betydelsen
för den biologiska mångfalden, det öppna landskapet
och strandbetena.
Många har slutat jaga med
hund i vargområdena.

Vi har en ny rovdjurspolitik,
beslutad av Sveriges riksdag, som äntligen ger en
möjlighet att börja förvalta
vargstammen med möjlighet
att nå ett läge där människan sätts i första rummet.
Nu måste myndigheterna
börja följa demokratiskt fattade beslut. Läget är akut i
de värst drabbade områdena
i Mellansverige.
Men byråkratin kring
varghanteringen har återigen hamnat i en teoretisk
exercis med siffror, förvaltningsplaner och miniminivåer. Samtidigt möter landsbygdens folk ingen förståelse från vargromantikerna.
WWF skriver till exempel
att ”vargens möjligheter att
överleva i dag beror på om
vi människor vill dela med
oss av livsrum och skogens
bytesdjur”. Man bortser helt
ifrån att vargen är ett av
världens vanligaste rovdjur
och från att den dödar tamdjur.
En icke folkvald minoritet
tillåts i dag att regera genom
små intresseorganisationer
som överklagar alla försök
till vargjakt. Det är grupper
som själva inte har kostnader eller obehag av rovdjuren. Att detta får många
landsbygdsbor att tvivla på
rättssamhället är inte konstigt.
Mitt i denna röra står de

F

öretag

enskilda djurägarna utan
någon vettig möjlighet att
påverka sin situation. Under
sommaren har vi nästan
varje dag kunnat läsa om
vargangrepp på tamdjur.
Rovdjursavvisande stängsel
har visat sig inte fungera.
Till och med hästar har angripits vilket inte skulle
kunna ske enligt vargivrarna. Skyddsjaktsansökningar avslås och beslut om jakt
överklagas.

Det här kan inte få fortgå!

Riksdagsbeslutet om förvaltning av vargstammen
måste effektueras snarast.
Rovdjursstammarna måste
genom jakt hållas på en nivå
som kan accepteras av berörda människor.
Rätten till skyddsjakt på
eget initiativ måste förstärkas genom att rovdjur som
kommer för nära ska tas
bort. Samma regler måste
gälla för skydd mot varg
som när räv tar höns i hönsgården. För det första måste
berörda människor veta att
man har rätten agera när
deras egendom och livskvalitet hotas och det utan att
man drabbas av repressalier
och hot om rättsliga påföljder. För det andra för att förhindra avel på oskygga individer.

Inför valet är det mycket
oroande att höra att både
MP och V, efter en eventuell
valseger, tänker riva upp
riksdagsbeslutet om rovdjurspolitiken. Även Socialdemokraternas jaktpolitiska
talesperson Helen Petersson, säger att S kommer att
”riva isär” rovdjursbeslutet
vid ett regeringsskifte efter
valet. Detta trots att S stödde riksdagsbeslutet. Det
vore mycket olyckligt för
landsbygden om så skedde.
Det är hög tid att komma till
skott i rovdjursförvaltningen!

Christer Eriksson (C)
riksdagskandidat Västmanland

■■Som lant

brukare måste
man ibland tänka
lite utanför
ramarna för att
komma framåt.
■■Det var precis
vad Knut Lillienau
och Christina
Jonsson gjorde
när de startade
Grön Ko för sex år
sedan.
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M ässviks säteri

l Grön Ko är en bifirma till Mässviks säteri som ägs och drivs av
Knut Lillenau och Christina Jonsson. Verksamheten vilar på flera
ben.

Lantbruket med den ekologiska
köttdjursuppfödningen med 160
djur uppstallade vintertid. Man har
satsat på raserna aberdeen angus
och hereford samt en korsning

mellan dessa två raser som kallas
whitehead. Djuren äter enbart
gräs och ensilage och växer långsamt i två år och ger ett smakrikt
marmorerat kött.

Kafé och saluhall,
i stationshuset i Värmlandsbro där man säljer styckdetaljer från
de egna djuren, långkok på kött
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från Mässviks djur,
fika och bakverk
samt utvalda varor
från värmländska
producenter.

Matfabrik i Matmejeriet som tidigare var Milkos mejeri.
Här han man kapacitet för att
tillverka 15 000 Micvacportioner i
veckan.

I dagsläget tillverkas cirka
4 000 portioner.
Tillsammans med tre andra investerare äger man också hela
fastigheten Matmejeriet.

Grön Ko växer så det knakar
A llt i ett

Maten försluts i en
förpackning som
den sedan lagas i

l Micvacmetoden är en teknik
för industriell tillverkning av färdig mat. Maten försluts i en förpackning där den sedan tillagas.
Under tillagnings- och pastöriseringssteget öppnas en ventil
på förpackningen, där ånga och
syre släpps ut. Tillagningstiden
är kort då uppvärmningen sker
med mikrovågor. När värmetillförseln slutar stänger ventilen.
Förpackningen kyls och kvarvarande ånga kondenserar, vilket
ger en vakuumförpackad produkt.
Den korta tillagningstiden i
kombination med avsaknaden av
syre i förpackningen är unik för
metoden och innebär en rad fördelar som att hållbarheten blir
längre, över fem veckor, och
smak och näringsämnen bevaras.
Den största tillverkaren av mat
med Micvacmetoden i Sverige
i dag är Gooh som drivs av
Operakällaren och Lantmännen

Nu börjar deras
måltider säljas av Ica
MÄSSVIK (ATL)

N

u bryter Knut Lillienau
och Christina Jonsson
återigen ny mark när
Grön Kos färska måltider börjar säljas i Icabutikerna.
Mässviks säteri, Säffle, en tidig septembermorgon. De har
ingen aning om vilken affärsrörelse de är upphov till, de
gräsätande korna som strövar
på strandängarna ned mot
Vänern och äter sig mätta på
naturligt gräs. På fältet bakom
kör traktorerna i skyttetrafik
och balar ensilage. De 160
aberdeen angus-, hereford- och
korsningen så kallade whiteheaddjuren behöver sitt gräs
även under vintern.

F akta

Flera ägg i korgen…
Namn: Knut Lillienau, 57 år,
Christina Jonsson, 54 år.
Bor: Mässviks säteri, Säffle
Värmland.
Gör: Driver Grön Ko med nötdjursuppfödning på Mässvik säteri, matfabrik i Karlstad och
kafé och saluhall i Värmlandsbro.
Aktuella med: Ica har tagit in
deras produkt, färska måltider
i sitt sortiment.

Historien om Grön Ko tar sin

början under slutet av 1990talet då Knut Lillienau bodde
i London och arbetade på
råvarubörsen. Men han längtade hem till Mässvik och när
hans far ville sluta med mjölkproduktion bestämde sig Knut
för att flytta hem och ta över
gården.
Mjölklagården var gammal
och gick på dispens. Knut stod
inför ett vägval, bygga ny
mjölklagård eller börja med
köttdjur. Han valde det senare
och blev något år senare ekologisk producent.

ter mycket räknande fick vi inte riktigt kalkylen att gå ihop,
berättar Knut.

Efter några år träffade han

Då föddes en ny tanke. Under

Christina, de blev ett par och
började tillsammans fundera
på ett sätt att utveckla produktionen.
Knut hade då en skogsfastighet där det sköts 24 älgar om
året och han ville få avsättning
för köttet.
– Vi började fundera på att
bygga ett gårdsslakteri men ef-

Bildtextt. Bildtext.

åren i London hade Knut blivit
van att handla mat på ett speciellt sätt.
– Där köpte man kött av en
speciell ras och gård i affären.
Ett tänk som vi ville föra in lokalt, här, i Värmland. Christina
hade dessutom alltid velat ha
ett kafé så vi började leta efter
en lämplig lokal.

När stationshuset i Värmlandsbro blev ledigt bestämde
de sig, renoverade och öppnade
2008. En kombinerad saluhall
och kafé, där det närproducerade köttet är märkt med gård
och ras, om det är kviga eller
stut och vilken styckdetalj det
rör sig om.

blemet var i stället det enklare
köttet.
Lösningen blev att man började rikta in sig på långkoksgrytor
och Grön Ko i Värmlandsbro
blev allt mer en vägkrog med
ekologiskt och närproducerat på
menyn.

Verksamheten hade inte

tionen än mer började de förpacka maten med en speciell teknik, Micvac, som bevarar smaker
och näringsämnen och dessutom
har lång hållbarhet. Man köpte

varit i gång särskilt länge när
de upptäckte att de i stort sett
kunde sälja hur mycket entrecote som helst. Det stora pro-

För att utveckla matproduk-

in sig i Matmejeriet i Karlstad
och startade sin fabrik.
Den färska färdigmaten som
tillverkas här är så långt det går
ekologisk och närproducerad,
nötköttet kommer från Mässvik,
potatisen från Värmland och likaså ekogrisen.
I maj i år började Knut och
Christina att samarbeta med Mat
på jobbet, ett företag som levererar mat till 900 företag i veckan
i storstadsregionerna. I dagsläget
levererar Grön Ko cirka 1 700
portioner i veckan till företaget

’’

Vi står i
startgroparna till att
börja leverera
våra färska
måltider till
pensionärerna
i Karlstad



som sedan kör ut rätterna till
arbetsplatserna.
Vecka 37 startar man nästa
projekt som innebär att Ica kommer att ha de färska måltiderna i
sitt sortiment.

Hur har ni lyckats med det?
– Det är nog flera faktorer som
sammanfaller, tror jag. Vi har
hållit på med det här i några år
och synts i media, man vet vad vi
gör. Det finns dessutom en trend
i färska måltider och att äta eko-
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logiskt. Icas ekologiska sortiment har ökat otroligt mycket på
senare tid, säger Knut.
Grön Ko växer så det knakar
just nu och även om man inte vet
hur satsningen med Ica kommer
att slå ut så finns det fler projekt
på gång.
– Vi står i startgroparna till att
börja leverera våra färska måltider till pensionärerna i Karlstad.
Allt är förberett men det är lite
arbete kvar för att få distributionen att fungera.
Mari Nälsén

