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Skänker. Henny Berglund,
tre år har valt ut ett av sina
gosedjur till insamlingen.
Foto: Karin Bergdahl

Mjuka
klappar
samlas in
LuLeå
Nu har en insamling
av julklappar för behövande barn startat på
Norrbottensteatern.

Bra matvara. Lamm har framtiden för sig, och då på tallriken, enligt konsultrapporten där ökad djurproduktion efterlyses.

Foto: Sabina Nilsson

Mer mat till högre pris
ger länet nya chanser
LuLeå

Utländsk mat med högt pris går hem
hos svenska kunder. Då borde matproducenter i Norrbotten kunna
hävda sig bättre på marknaden.
Den förutsättningen anges i

en färsk rapport om hur livs
medelsproduktionen i Norr
botten kan bli starkare.
Utgångsläget är att Norr
bottens andel av Sveriges
jordbruksproduktion är be
tydligt lägre än andelen av
befolkningen.
Med andra ord, vi äter an
dras mat och andra än norr
bottningar tar hem värdet
i tillväxten i branschen.
Sverige är allmänt en
växande matmarknad där
importen tar för sig allt mer.
Lågt pris är inte det kunder
na tittar på. Det borde passa
matproducenter i Norrbot

ten. Särskilt om de bygger
på produkten med sitt geo
grafiska läge som del av va
rumärket.
resonemang för
lantbruksekonomen Lars
Jonasson och livsmedelsstra
tegen Sören Persson, LRF, i
rapporten till LRF, Kommun
förbundet i länet samt läns
styrelsen och landstinget,
vilka alla står bakom arbe
tet med en livsmedelsstrate
gi för Norrbotten.
– Preliminärt kan vi vara
klar i mars eller april, säger
Håkan Stenmark, projekt
ledare.
Sådana

I konsultrapporten finns
utöver nulägesbeskrivning
även råd för hur livsmedels
branschen kan växa.
Ett iögonfallande tips är
att odla fisk i kraftverkens
vattenmagasin.
– Det förekommer faktiskt
i Porsi och är fullt möjligt,
kommenterar Håkan Sten
mark.

Mjölk är länets största pro
duktionsdel. Nötkött är en
någorlunda stark gren. Kon
sulterna menar att djur
produktionen i länet kan
fördubblas, trots att klimat
målsdebatten berör kött
ätandet.
– Okej, vi kanske inte ska
äta så mycket rött kött, men
det vi äter ska vara från lokala
djur, säger Håkan Stenmark.
Volymerna av lammkött
i länet är små men möjlig
heterna att göra spetspro
dukter finns. Nu tar butiks

kedjorna varor från andra
sidan klotet.
– Det går båtar från Nya
Zeeland där beställningar
na är gjorda redan för ett
år sedan, beskriver Håkan
Stenmark.
Desirée Cedering, Överka
lix, har 70 tackor, det kan be
tyda 150 lamm per år. Hon
jobbar ihop med några andra
lammproducenter i länet,
det handlar om lammkorv
och lammkött, via samarbe
te med leverantörer.

Cedering säljer också
lammlåda, styckat lamm.
– Det finns en efterfrågan
av lamm, men priserna är
dåliga, säger hon.
Äggproduktionen i länet
räcker bara för att täcka en
liten del av den lokala efter
frågan. Det finns utrymme
för fler producenter på lo
kal marknad med ägg med
”egen identitet”.

Stig Nordlund

stig.nordlund@kuriren.com
0920-26 29 26

Åkermark och mjölk
● Odlingen i länet toppade
1951, då det fanns 86 000
hektar åker. Därefter minskade arealen och nu finns
33 500 hektar åker.
● För 15 år sedan fanns det
269 mjölklagårdar i länet. En
indikerar att det bara finns
28 kvar 2030.

● Antalet mjölkkor minskar,
men inte lika snabbt. Om
trenden står sig finns det
4 300 mjölkkor 2030.
● Gårdarna kommer att ha
150 kor vardera i genomsnitt, mer än dubbelt mot nu.
Källa: Livsmedelsrapporten

Från måndag till söndag tar
teatern, i samarbete med
organisationen Vilda Kidz
och Röda Korset, emot klap
par som ska hjälpa och trös
ta barn på flykt och även
andra utsatta barn i Luleå.
Två av dem som kom
för att skänka klappar var
Ulrika Berglund och hen
nes lilla dotter Henny Berg
lund, tre år. Henny lade ned
ett gosedjur i form av en
älg och ett pussel. Mamma
Ulrika tycker det är viktigt
att hjälpa till.
– Vi pratade om det, jag

och Henny, om att det
finns barn som inte har
något hem. En leksak är
en liten grej men med stor
betydelse, säger Ulrika
Berglund och tänker på
den stora flyktingkatastro
fen som pågår just nu.
–Jag hoppas att lådan
blir full med klappar, säger
hon.
Och det blir den med all
sannolikhet för när Kuriren
lämnade teatern såg vi en
lång rad skolbarn och an
dra som kom med kassar
i högsta hugg på väg till
teaterhuset.
Och på Facebook skriver en
stolt lärare:
– Nu har min härliga
klass lämnat julklappar. De
har bakat och sålt kakorna.
De fick ihop 2 035 kr som
de köpt julklappar för. Jag
är en stolt och glad fröken!
Söndag den 29 novem
ber inbjuds intresserade
att komma och slå in alla
klapparna.

elsa rensfeldt

Målsägaren tvekar efter nattlig knivattack
LuLeå
Det finns en namngiven
gärningsman efter
knivskärning i centrala
Luleå, natten till måndag.
Problemet för polisen är
att målsägaren drar sig
för att berätta.

Polisen jagar en man i 25års
åldern misstänkt för grov

misshandel efter knivskär
ningen intill tågstationen
i Luleå. Detta efter att den
skadade mannen, som är
i 35årsåldern, klivit in på
polisstationen vid halvtre
tiden natten mot måndagen.
Skadorna bedömdes inte
vara så allvarliga att den ska
dade mannen behövde föras
till Sunderby sjukhus. Han

plåstrades om när anmälan
gjordes.
– Det verkar inte vara så
allvarliga skador, säger Inge
Barsk, förundersöknings
ledare hos polisen.
Men på måndagen stannade

utredningen upp. Ett pro
blem har varit språkförbist
ring.

Men det fanns ett helt
annat också.
– Vi har eftersökt måls
ägaren under dagen, men
tidigast onsdag var han be
redd att medverka i ett för
hör. Så jag vet inte. Han säger
att han har förhinder, säger
Inge Barsk och fortsätter:
– Vi försökte få honom att
komma hit och lämna en re

dogörelse, eftersom vi rubri
cerar det här som grov miss
handel eftersom han skul
le ha blivit skadad av ett till
hygge.
Inge Barsk meddelar att
det finns ett namn på en
misstänkt, en 25årig man.

Peter Johansson

peter.johansson@kuriren.com
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elsa.rensfeldt@kuriren.com

Vi pratade
om det jag
och henny, om att
det finns barn som
inte har något
hem. en leksak är
en liten grej men
med stor betydelse

"

Ulrika Berglund, mamma

