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LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2022 I JÖNKÖPINGS LÄN
OCH UTVECKLINGEN AV VILDSVINSSTAMMEN.
Landsbygdsriksdagen flyttas till maj 2022
På grund av situationen med covid-19 och det
rådande förbudet mot större folksamlingar har Hela
Sverige ska leva beslutat att återigen flytta fram
Landsbygdsriksdagen. Nytt datum blir 20-22 maj
2022 i Jönköping.
Om du redan är anmäld till Landsbygdsriksdagen så
kommer vi att flytta över den befintliga bokningen
och deltagaravgiften till Landsbygdsriksdagen 2022.
Vi hoppas att du har möjlighet att komma då istället.
Har du inte det kommer du att kunna anmäla en ny
person till din plats. Namnändring utan kostnad
kommer att vara möjlig när anmälan öppnar på nytt
kring årsskiftet 2021/2022.

Vi hoppas på din förståelse i denna speciella situation
och ser fram emot att få välkomna dig i maj 2022
istället. Vi återkommer med mer information och
avbokningsvillkor så snart vi fått besked om vad som
gäller.
Vänliga hälsningar
Anna Johansson
Nationell projektledare
Landsbygdsriksdagen 2020

Jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja har ordet gällande vildsvin
Vildsvinsflockarnas uppbyggnad med sugga och hennes
familjer.
Vildsvin är ett flockdjur som lever i matriarkat och leds av en
ledarsugga. Flocken består av ledarsuggans avkommor i flera
generationer men det är endast hondjuren som stannar i flocken.
Galtarna stöts iväg ifrån flocken efter ungefär ett år och kan till en
början hålla ihop men blir med tiden helt ensamlevande. En sugga får
endast en kull per år men om hon förlorar samtliga av sina kultingar
kan hon brunsta om och få nya kultingar under samma år.
ASF – vad kan man göra för att undvika det?
Afrikansk Svinfeber (ASF) är en virussjukdom som för närvarande
härjar i de östra delarna av kontinenten. Sjukdomen angriper både
vildsvin och tamsvin men är inte farlig för människor. Däremot kan
sjukdomen påverka vildsvinsstammarna väldigt kraftig och
exportrestriktioner av tamsvinskött kan införas för länder där ASF
finns. Sjukdomen sprids genom direktkontakt mellan vildsvin/grisar
men kan även transporteras långa sträckor genom oss människor. Det
är därför väldigt viktigt att man ser till att tvätta alla kläder och skor
man använt om man befunnit sig i smittade områden och att man inte
slänger mat i naturen där vildsvinen kan få i sig kontaminerade
produkter.

Vildsvinskött - en stor tillgång
Vildsvinen kan orsaka stora skador för framförallt jordbruket i
växande gröda och på fält. De kan även orsaka skador på tomter,
fotbollsplaner, parker och golfbanor vilket skapar en orättvis bild
av vildsvinet som vilt. Det finns emellertid vissa positiva faktorer
med vildsvin, bland annat det fantastiska och ekologiska kött som
man kan få genom jakten. Köttet är smakfullt och kan användas
till en rad maträtter, bland annat julskinka, revbensspjäll, kotletter,
tacos och mycket mer. Idag är det dock svårt att få tag i
vildsvinskött trotts den höga avskjutningen av vildsvin i landet,
vilket beror på att jägare inte får sälja vildsvinskött direkt till
konsument. Det måste först passera en vilthanteringsanläggning,
vilket blir både kostsamt och besvärligt för jägaren. För att få ut
mer vildsvinskött till medborgarna i samhället behövs en
lagändring så att vi tar tillvara på den mat som produceras
naturligt.
Med vänliga hälsningar
Jonatan Lilja, Jaktvårdskonsulent, Svenska
Jägareförbundet

Foto Ulf Lindberg
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STYRELSEMÖTEN UNDER ÅRET 2020.
Under året är det många möten och aktiviteter som fått ställas in
eller flyttats. Många av våra medlemsföreningar har mött samma
problem. 12 mars fattades beslutet att flytta Landsbygdsriksdagen
till 2021. Vi var faktiskt bland dom första som bokat ELMIA och
flyttade. Än en gång fattades beslut att flytta till 20 - 22 maj 2022
och nu får vi verkligen hoppas att vi ska kunna hälsa ca 800 gäster
välkomna när vårt län är som vackrast.
Styrelsen försöker genomföra sina möten i olika delar i länet. Vi
vill i samband med detta gärna träffa dom lokala
utvecklingsgrupperna på orten. 22 januari träffades vi i Aneby.
Då var det fullt fokus på hur vi skulle uppdatera adresserna. Du
har säkert fått ett telefonsamtal från någon i styrelsen. Med
förhoppning att våra 200 medlemsföreningar nu är uppdaterade
och att Nyhetsbrevet når fram. Vidarebefordra gärna till hela er
styrelse!
Årsmötet hade vi hos Hannas i Björköby. Vilken landsbygds
satsning. God mat och mysiga lokaler. De erhöll även Vetlandas
pris under året. Gunilla Hjelm var ordförande och lotsade skickligt
årsmötets frågor till beslut. Avgående ledamot Britt Svensson och
vår föreläsare Måns Lindell, Sötvattens ekolog Länsstyrelsen
tackades med väskor från Rag2Rug. Detta sociala företag erhöll
under året det nationella priset Vinnaren av Nyttigaste affären

2020. Protokollet från årsmötet hittar du på vår hemsida
Sen fick vi som andra genomföra möten på zoom, men 4 juni
träffades vi i Gamla Hjälmseryd.
Innan mötet träffades vi på Eva Spångbergs Björkelund och fick
en fantastisk guidning av hennes verk. Hon var en av Sveriges
främsta träsnidare. Här hade nästan alla inplanerade bussar lämnat
återbud. Efter styrelsemötet samlades vi i gamla Hjelmseryds
vackra kyrka som återuppstått. Berättade gjorde Bertil Olsson,
föreståndare för Hjelmserydsstiftelsen.
24 augusti träffades vi i Hestra och fick träffa samhällsföreningen
som berättade om vilka insatser man gjort inom ett LEADER
projekt.
6 oktober var det Naturum Store Mosses tur som plats för
styrelsemötet. Temat var vildsvin och Anne Pettersson, Dannäs
våffelcafé caterade olika goda rätter av vildsvin. Jaktvårdskonsulent
Jonatan Lilja höll ett så intressant föredrag som vi tror fler vill ta
del av, så därför har vi bett om ett referat.
Siv Lindén, Ordförande för länsavdelningen
i Jönköpings län

Styrelsemöte i Gamla Hjälmseryd 4/6 2020.

Styrelsemöte i Hestra 24/8 2020 där vi fick en guidad tur.

Styrelsemöte på Store Mosse 6/10 2020 där vi fick en guidad tur
på Naturrum av Cindy.

Styrelsemöte i Hestra där vi avtackade Lars Sandberg som
adjungerad ledamot. Ersätter honom gör Nina Elmsjö.
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PRESENTATION AV NYA STYRELSELEDAMÖTER OCH
VALBEREDNINGEN.
Möt Emma Hansson ny
styrelseledamot
Emma Hansson heter jag, är 27 år och uppväxt i på
landsbygden i Marks kommun. Bor idag i Gislaved
med min sambo där jag jobbar som utvecklingsledare
med fokus på landsbygds och hållbar utveckling.
Älskar att hänga med familj och vänner, att vara ute i
naturen, kreativa saker såsom att måla akvarell eller
sticka och blommor! Får hålla till godo med
föräldrarnas trädgård tills jag får en egen.
I styrelsen jobbar jag tillsammans med Kristin
Petersson med sociala medier. Jag hoppas att vi
genom att lyfta goda exempel och information bidrar
till en stad och land i balans. Jag har stort
engagemang i ungdomsföreningen 4H, och är
förtroendevald i flera styrelser och hoppas bidra med
ökad samverkan.

Valberedningen i Jönköpings
länsbygderåd
Vi i valberedningen har som ambition och önskemål att hitta
styrelsemedlemmar som tillsammans representerar samtliga
kommuner i Jönköpings län. Det är också viktigt att styrelsen
består av personer som kompletterar varandra och fortsätter
att arbeta i en kraftfull framåttänkande positiv anda, där vi
tillsammans levandegör och utvecklar landsbygden. För att
hitta dessa personer behöver vi er hjälp. Kom gärna med
förslag! Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Christina Lindberg
070-6346275
lustgard@flahult.com

Göte Axelsson
070-3181028
gote.asarp@gmail.com

Möt Michael Drewsen ny
styrelseledamot

Michael Drewsen heter jag och bor i Stora Gavlö, Dannäs.
Är skogsbrukare, månskensbonde, yrkeschaufför, fd
entreprenör samt jägare och landsbygdsvän.
Jag uppskattar nya initiativ som får landsbygden att synas
och bidra till människors positiva upplevelser och
innovationskraft.
Min förhoppning är att kunna bidra till en bättre dialog
mellan landsbygdens invånare och kommun, region.
Det finns mycket värdefullt på landsbygden som borde
kunna förverkligas , visas och delges fler i samhället.

Prenumera kostnadsfritt
på Förvetet
Tidskriften Förvetet ges ut fyra gånger per år och riktar
sig till lantbrukare och företagare i Jönköpings län. Du
som är intresserad av jordbruk och landsbygd kan
prenumera gratis.
I senaste numret kan du läsa om ostkaketillverkning om
vilka livsmiljöer som är värdefulla i jordbrukslandskapet,
om hur du får levande skogar med hyggesfritt skogbruk,
om naturnära jobb, om grön infrastruktur och mycket
mer
Mer information hittar du här

Birgitta Kellner
0703 820354
blumase@hotmail.com
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TIPS PÅ FINANSIERING ATT SÖKA.
Flera leaderområden bekräftar nu att det även kommer
finnas pengar att söka under mellanperioden 2021-2022
i väntan på det nya Landsbygdsprogramet.
Tillhör du Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommun
kan man fortsättningsvis söka stora projektstöd från
Leader Linné Småland. Det finns också mikrostöd som
är mindre stöd på 20 000kr för inriktningarna,
evenemang företag, insatser för minskad miljöpåverkan
samt ungas engagemang. Har ni ett gäng ungdomar som
vill göra något i bygden så ska ni tipsa dem. Mer
information hittar du på www.leaderlinne.se
Verkar du inom Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd eller
södra och västra delarna i Jönköpings kommun kan
man fortsatt söka projektstöd hos Leader västra
Småland. Även här kan ideella föreningar söka
leadercheckar mellan 5000-30000 kr för att utveckla
landsbygden. För mer info kontakta dem
www.leadervastrasmaland.se

För dig som är bosatt inom Eksjö och Nässjö kommun kommer det
finnas fortsatta möjligheter att söka projektstöd från Astrid Lindgrens
hembygd. Håll utkik på deras hemsida för löpande information om
mikrostöd. www.astridlindgrenshembygd.se
Om du verkar inom Habo och vissa delar av Jönköpings kommun kan
det vara värt att hålla utkik på Leader Vättern:s hemsida
www.leadervattern.se
Verkar du inom Habo eller Mullsjö håll utkik på Leader Östra Skaraborgs
hemsida för mer information om mellanperioden.
www.leaderostraskaraborg.se
Utöver ovan nämnda utlyser Boverket en möjlighet att ansöka om
byggemenskaper på max 400 000kr. Mer information finns här Hela Sverige
Östergötland är engagerade i denna möjlighet och i samverkan med
Södermanland har man gjort en inspirationsfilm. Filmen går under namner
“Lokal ortsutveckling genom samling av platsens resurser och gemensamma
utmaningar”
Funderar ni på att bilda bygdebolag? Passa på att ta del av boken hur man
startat och driver ett bygdebolag. Boken hittar man kostnadsfritt här

Det är vi som ingår i styrelsen för Jönköpings
Länsbygderåd
Våra kontaktuppgifter hittar du här
Siv Lindén, ordförande
Ola Gustafsson, vice ordförande
Irene Oskarsson
Ingalill Ebbesson
Göran Karlsson
Kristin Petersson
Kjell-Egon Strandh
Chatrine Schander Ljungquist
Thorbjörn Pettersson
Emma Hansson
Michael Drewsen
Jennie Heimdal

Avslutningsvis vill vi önska er alla en
riktigt härlig jul och på återseende
nästa år, med hopp om bättre tider!
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