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Ett elsystem
åldras sällan 
med värdighet

Jan-Ola 
Jonsson
lantbrukare,
Garda

Karolina och Claes Pet-
tersson bor längst ut på 
nätsträckningen mellan 
Garda och När. Sedan 2018 
har de försökt få gehör för 
problem med svängningar 
i Geabs elnät. Efter att LRF 
Gotland ordnat ett möte 
vågar familjen hoppas på en 
ljusning i ärendet.  

Familjen Pettersson är den elfte ge-
nerationen på mjölkgården och de 
har nästan 500 djur. 

2018 märkte de att mjölknings-
maskinen ramlade av, trots att kon 
inte var färdigmjölkad. Snart stod 
det klart att detta hände vid väder-
omslag till kallare väder och närma-
re veckoslut och storhelger. 

De gjorde en felanmälan till Got-
land Energi, Geab, i november 2018, 
då godkända 206 volt uppmättes 
vid gården. Normal spänning ska 
vara 220–230 volt, men Geab till-
låter en variation på 10 procent upp 
och ned. Så även om mjölkmaski-
nerna släpper vid 216 volt, har Geab 
alltså rätten på sin sida, även om de 
håller med om att nätet är klent. 

LRF, familjen Pettersson och Geab 
träffades för att försöka få till en 
lösning, då Geab trots upprepade 
kontakter inte varit intresserad av 
att ha någon ytterligare kommu-
nikation med familjen. Claes och 
Karolina Pettersson har flera gång-
er uttryckt sin oro över att antalet 
sommarboende ökar, utan att någon 
förstärkning av elnätet verkar vara 
nära förestående.

– Trots upprepade kontakter får 
vi ingen återkoppling, jag fick höra 
på byn att en eventuell utbyggnad 
var planerad, säger Claes. 

Att mjölkmaskinerna ramlar av 
ger Claes och Karolina massor med 
”merjobb”. Det kan till och med bli 
så att maskinen ramlar av när ovan 
personal är på gården, vilket kan 
leda till omjölkade kor eftersom 
spänningsbortfallet gör att systemet 
inte larmar som det ska när detta 
händer. 

– Man är ju orolig för att man ska 
missa en ko och att den blir omjöl-
kad och får ont, säger Karolina Pet-
tersson.

Vid mötet beklagade Geab den 
bristande kommunikationen och 
meddelade att en utbyggnad av 
elnätet är planerad till 2023. LRF 
lyfte frågan om att fram till dess an-
lägga en provanläggning med batte-
ri som spänningshöjare vid gården, 
vilket skulle ge familjen en trygghet 
som de inte har i dag. 

Geabs VD Kalle Blomberg gav inga 
löften men lovade snar återkopp-
ling, och en försiktig förhoppning 
väcktes om att en sådan anläggning 
skulle kunna vara på plats till hös-
ten. 

LRF fortsätter att följa ärendet.
Miriam Åkerström

LRF-möte gav resultat
– Geab lovar skärpning

En brand är bland det värsta 
som kan drabba en lantbrukare. 
Stora ekonomiska värden, livs-
verk och historia riskerar att 
förloras, i värsta fall djurliv.

Vid sidan om mitt lantbruk har 
jag varit med i Räddningstjäns-
ten i 30 år och upplevt åtskilliga 
bränder relaterade till lantbruket, 
allt från små gräsbränder till om-
fattande skogsbränder, bränder i 
maskiner och ladugårdsbränder.

Det finns mycket som kan 
utgöra en brandrisk på en gård, 
men det finns också mycket vi 
kan göra för att förebygga brän-
der. Antalet brandtillbud årligen 
inom lantbruket är ungefär det 
samma, men de har ändrat ka-
raktär och maskinbränder blir 
allt vanligare. 

De vanligaste brandorsakerna 
är elfel och bristande underhåll, 
något som många nog känner 
igen sig i, jag också: Brist på tid 
och pengar, tillfälliga lösning-
ar som blir permanenta. En 
skarvkabel som ersätter en fast 
installation, en lastmaskin som 
står parkerad i foderutrymmet 
i anslutning till djuren, balpres-
sen som inte hinns göras ren or-
dentligt när det är bråda dagar. 

Vad kan man då försöka tänka 
på? Jordfelsbrytaren är en av 
anledningarna till att bränder i 
byggnader har minskat, men i 
många äldre byggnader saknas 
den ännu. Ett elsystem åldras 
sällan med värdighet, så ha åt-
komliga brandsläckare i fordon 
och byggnader. 

Använd en lövblås och blås 
rent press och tröska i fält. 
Då blir damm och bråte kvar 
i åkern i stället för i en hög på 
gården, där det lätt kan bli en 
ofrivillig brasa när man kör med 
vinkelslip i närheten. 

När det gäller djuren är det bra 
om man har en tänkt utrymnings-
plan. Om olyckan är framme kan 
man annars tvingas prioritera 
olika djur och inte många inom 
Räddningstjänsten har djurvana.

Hallfredadagen digital
 ❖ Hushållningssällskapet, LRF och 

Lantmännen kommer att producera 
fyra filmer som ska ersätta Hall-
fredadagen. Ämnena är hönshirs, 
precisionsodling och durumodling, 
och dessutom bjuder LRF på en 
film kring projektet ”Samla vatten till 
bevattning”. 

Den första filmen ligger redan 
ute, så kika efter filmerna på Hus-
hållningssällskapets eller LRFs 
Facebooksida – de övriga filmer-
na kommer med ett par veckors 
mellanrum. Försöksodlingarna på 
Hallfreda har skyltats upp och om 
restriktionerna släpper kommer 
Hushållningssällskapet att ordna 
aktiviteter för mindre grupper. Allt 
detta finns att läsa om på LRF Got-
lands Facebooksida. 

Samsyn när LRF Gotland kallade till möte. Övre raden från vänster: Petter 
Engström, regionchef LRF Gotland, Karolina och Claes Pettersson samt Mikael 
Larsson, När LRF. Nedre raden från vänster: Johan Bolin, ledamot regionstyrel-
sen, Mikael Arnell, driftstrateg Geab, och Kalle Blomberg, VD Geab.  
 FOTO: MIRIAM ÅKERSTRÖM

”De vanligaste 
brandorsakerna är 
elfel och bristande 
underhåll.”

Hallå där …
Sebastian 
Meyer
VD Walia

Waila har startat 
en klimatfond för 
gotländskt lant-
bruk. Varför då?

– Vi vill uppmärksamma och 
stötta lantbrukare som an-
vänder biokol för att förbättra 
markbördigheten (öka vattenlag-
ringsförmågan och minska kvä-
veförlusten) och rädda klimatet. 
Klimatfonden betalar 500 kronor 
för varje ton koldioxid som lagras 
långsiktigt i jordbruksmarken i 
form av biokol.

Vem kan ta del av medel från kli-
matfonden?

– Lantbrukare på Gotland som 

använder biokol eller biokolgödsel 
på gården. Biokol kan användas 
som strömedel i stallet, för att 
förädla flytgödsel i gödselbrunnen 
eller direkt i, som långtidsgödning 
för åkrarna, så kallat biokolgödsel. 
Kravet är att biokolet måste ham-
na i marken i slutet av använd-
ningskedjan. På hemsidan finns 
en karta som visar jordbruks-
blocknivå och vilka gotländska 
åkermarker som är mest lämpliga 
för biokolanvändning.

Vem betalar?
– Waila AB har donerat 40 000 
kronor i startkapital till klimatfon-
den ”HimlaJord”. Hittills har fem 
grönsaks-, frukt- och vingårdar 
på Gotland kvalificerat sig för att 
ta del av medlen. Mer informa-
tion finns på www.walia.se


