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Kunskapsförbundet Väst
har startat en vuxenutbildning för djurskötare och
den första kullen började
i januari.
Utbildningen är en
så kallad lärlingsutbildning, vilket innebär att studenterna
har en omfattande
praktisk utbildning
där 70 procent av
Anton
utbildningstimmarna Nyström
sker ute på gård. De
övriga 30 procenten är teori och
läses på Nuntorp utanför Brålanda.
Anton Nyström är en av dem som

ut

började utbildningen i januari.
Anton är 21 år och på gymnasiet
läste han det naturvetenskapliga
programmet.
– Jag har alltid tyckt om och har
ett stort intresse för djur. Men jag
har ingen erfarenhet mer än att jag
och min flickvän nu har en hund
tillsammans, säger han.
Efter gymnasiet har Anton
arbetat med IT, men han har också
ett tag varit på företaget Toppfrys.
När han blev arbetslös började han
se sig om efter andra jobb och nya
vägar.

nns
kul-

– Jag har tänkt studera vidare på
högskolan till hösten och jag har
sökt till biologiprogrammet, men
jag kände att detta var en bra och
intressant utbildning som skulle
passa bra nu, för i framtiden vill

jag gärna arbeta med djur på något
sätt, säger Anton Nyström.
Han tycker att utbildningen är bra

och att han har lärt sig mycket.
– Vi började utbildningen med
en månads teori och nu är vi ute på
gård men har teori en gång i veckan. Jag var först på en mjölkgård
med 240 mjölkande kor och med
fyra robotar, och nu är jag på en
grisgård, säger Anton Nyström.
Han tycker att det är viktigt att
lära sig om livsmedelsproduktionen och att veta hur det går till.
– Det är roligt att jobba med djur.
Det är ju en form av industriellt
jobb, men ändå inte eftersom man
jobbar med levande djur. Det går
inte att jämföra med när jag jobbade på Toppfrys som är en annan
typ av livsmedelsindustri, säger
han.
Nu hoppas Anton på sommarjobb

inom lantbruket och om han inte
kommer in på biologiprogrammet
kan han också tänka sig att arbeta
vidare som djurskötare.
– Jag drömmer om att jobba med
forskning där man kan vara aktiv
med både kropp och knopp och
gärna något kopplat till djur, avslutar Anton Nyström.

Clara Hyltbäck

Överlämnade ny
lista till länsstyrelsen

I skogen, fr v: Gunnar Lindén, Petter Löberg, Mattias Larsson, Ingemar Kihlström,
Per Larsson, Johan Wikander, kommungruppsordförande Ruben Enochsson, Jan
Ericsson samt Mats Andersson.

Riksdagsledamöter träffades i skogen

Gårdsbesök
i Bengtsfors
❖ Bengtsfors LRF bjöd medlemmarna inom Bengtsfors, Dals Ed och
Åmåls kommuner på gårdsbesök
hos Jesper Johansson med familj. På
gården finns ett stort nybygge för 280
köttdjur. Över 60 intresserade deltog
i besöket.

Roland
Hermansson
ledamot regionstyrelsen LRF
Västra Götaland

Kommer prisläget för våra in-

satsvaror och våra producerade
produkter förändras den dag då
kriget i Ukraina är över?
Det vi kan vara säkra på
är att de priser vi har i dag inte
kommer att vara desamma när
krisen är över. Det som kan hända är att vi köpt insatsvaror för
stora kostnader och att spannmålspriset sjunker snabbt till en
lägre nivå än vad som har varit
tidigare.
Frågan vi som företagare ska
ställa oss är hur vi kommer
klara av detta, och hur vi kan
förbereda oss redan nu i tanken
samt i våra strategiska beslut.

”Jag gjorde en
satsning på att bli
mer självförsörjande
på energi genom
solceller, vilket i dag
gör mitt företag
starkare vid skiftningar i prisnivåer.”
Det viktigaste är att vi har detta

❖ – För tredje gången har vi nu överlämnat listan med punkter där vi vill
se ett utvecklingsarbete inom länsstyrelsen i Västra Götaland, säger Sofia
Karlsson, regionordförande. Den här
gången består listan av tio punkter
som vi tillsammans med kommungrupperna tagit fram.
Listan hittar du i sin helhet på
hemsidan.
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FAKTA UTBILDNINGEN
l Utbildningen är en lärlingsutbildning som ger en grundläggande
yrkesutbildning.
l Utbildningen till djurskötare pågår 20 veckor och är inriktad mot
mjölkkor och gris.
l Studieformen är lärling, vilket
innebär att 30 procent av utbildningen kommer att vara
skolförlagd på Gröna Klustret,
Nuntorp, medan 70 procent av
utbildningen kommer att vara
förlagd på ett lantbruk. Viss del
av den skolförlagda utbildningen
kan komma att ges på distans.
Skolan kommer ha begränsat
antal lärlingsplatser under din
grundutbildning.
l Är du intresserad av att gå
utbildningen, ansök här: www.
kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux.
l Sista ansökningsdag är den
9 juni och kursstart inför hösten
är den 22 augusti 2022.

Hur kommer
vi att klara de
nya priserna?

❖ LRFs kommungrupp och Södra
skogsägarna bjöd in till en diskussion
skogsfrågor. Petter Löberg (S), Ingemar Kihlström (KD), Johan Wikander
(L) och Jan Ericsson (M), alla riksdagsledamöter/kandiderande riksdagsledamöter, tillbringade fredagseftermiddagen i skogen hos Mattias
Larsson i Sandhult.
Det var LRFs kommungrupp i Borås
och Södra skogsägarna som hade
bjudit ut riksdagsledamöterna i skogen för att prata skogsfrågor. Gunnar

Lindén, expert från LRF Skogsägarna
fanns också på plats.
Besöket inleddes med att Mattias
Larsson berättade om sitt skogsbruk.
Frågor som sedan lyftes och diskuterades var artskyddet, taxonomin samt
skogspropositionen.
– Vi tycker att vi fick till ett bra
möte, det kändes bra och de antecknade och lyssnade så jag hoppas
att de tagit med sig något, sa Ruben
Enochsson från LRFs kommungrupp
i Borås.

i åtanke, att den prisnivå vi har
i dag inte kommer att vara över
tid. Den tid vi har framför oss
kommer nog ha större variationer i priser både på insatsvaror
och på producerade varor
för lantbruket.
Hur tar vi höjd för detta i våra
företag? Det ser olika ut för
var och en av oss företagare.
Det vi kan göra inom lantbruket
är att utveckla våra företag så
att vi står starka när de ekonomiska förutsättningarna ändras.
Själv gjorde jag en satsning på
att bli mer självförsörjande på
energi genom solceller, vilket
i dag gör mitt företag starkare
vid skiftningar i prisnivåer.
Hur ska vi i lantbruket utveckla oss för att klara denna
och kommande kriser? Den
frågan bör vi alla ställa oss – jag
tittar på att bli självförsörjande
på energi även när solen inte
lyser, och hur jag ska få fram
mer insatsvaror i min egen produktion.
Håll ögonen öppna, det händer mycket nu och vi går en
spännande tid tillmötes.

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Nu finns chansen för vuxna
att utbilda sig till djurskötare

