Bonderiet i Ljustorp
I det här numret startar vi
en artikelserie som handlar om
jordbruket i Ljustorp. Den här
gången börjar vi med att presentera övergripande information.
Ljustorp är en gammal och
traditionell jordbruksbygd. Vid
1500-talets mitt fanns 38 bönder
fördelade på ﬂera små byar. Efter
c:a 1630 slog sig inﬂyttade ﬁnnar
ner i skogsområdena vid byarna
Laxsjön, Bredsjön och Roten.
Idag ﬁnns det ca 17 jordbrukare i
Ljustorp och bygden är fortfarande
mycket intensivt odlad. Ljustorp är
Timrås bördigaste jordbruksbygd.
Jag sitter och pratat med ordförande för Timrå LRF lokalavdelning Nils-Henrik Eriksson. Han
berättar att det ﬁnns 1080 nötkreatur och ca 1300 hektar uppodlad
mark i Ljustorp. - I Ljustorp är
det brist på mark att odla och
många arrenderar mark på annat
håll, säger Nils-Henrik.
LRF står för Lantbrukarnas riksförbund. LRF består av 19
regionförbund och 1217 lokalavdelningar. LRF:s vision är ”vi
får landet att växa”. Lokalavdelningen i Timrå arbetar framförallt
med att bevaka omvärlden och att
arbeta med de frågor som medlemmarna önskar.
Går man vidare i statistiken så
hittar man att i Timrå kommer
24,3% av BNP av grön näring.
Det ska jämföras med att Västernorrland har 14.4% på samma
område eller att Skåne har 9,4%.
Vi kan konstatera att jordbruket
är en stor del av företagsamheten
i Timrå och därmed i Ljustorp.
Troligen sysselsätts ett stort
antal människor via jordbruken i
bygden.
Efter tre- fyra års negativ
utveckling av lönsamheten ser
det ut att ha vänt för svenskt
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lantbruk. Nu pekar kurvorna
uppåt, om än från låga nivåer.
LRFs undersökningar visar på att
ﬂer är nöjda med lönsamheten och
ﬂer vill investera i byggnader.

Juli: Höskörd
Aug: Ensilage, ta in djur
Sept: Tröska, ta in kvigor
Okt: Höstplöja, köra gödsel
Nov-dec: se Jan-april

Vad är det då som gör att jordbruk
är så attraktivt i Ljustorp. -Framförallt tror jag att det beror på att
många har visat att det går bra,
vilket har skapat en positiv anda.
När det ﬁnns bönder som trivs,
och som satsar på framtiden, då
smittar det av sig.

Av Ljustorps 17 jordbrukare är 6
helt inriktade på köttdjur, 6 mjölkproduktion, 1 potatis, 1 ägg och 3
har en blandverksamhet. Ett nytt
tillskott är att vi också har en gård
i Roten som erbjuder ”Bo på lantgård”.

Vad är då typiskt för en jordbrukare eller för en jordbrukares
vardag? Listan lämnas med stora
reservationer, eftersom alla jobbar
olika, säger Nils-Henrik.
Jan-april: Skogsbruk, underhåll
Maj: Vårbruk, ta ut djuren
Juni: Ensilage

LRF har undersökt hur bönderna
själva trivs med sitt arbete. Det
visar att 3 av 4 lantbrukare känner
sig stolta över att vara bönder och
hela 96 procent trivs med jobbet
som bonde.
Hur tror då bonden själv att han
är sedd av oss andra ljustorpsbor.
Nils-Henrik säger att han för sin
del fortfarande tror han att många
ser jordbrukare som framförallt
bidragstagare. - Jag önskar verkligen att folk istället kunde se att det
är vi som håller landskapet öppet,
avslutar han.
I kommande nummer kommer vi
att intervjua enskilda jordbrukare.
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