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2 DIN GÅRD I LÄNET #1 2020

I en global värld där vi kan få information 
snabbare än någonsin förut, där vi kan beställa 
mat direkt hem till dörren med ett knapptryck 

och där vi nu sett att digitaliseringen tagit enorma 
kliv framåt, så ser vi även hur viktigt det är att vi 
värnar om vårt lokala skogs- och lantbruk.  

Vi står inför många olika val varje dag. 
Vissa svårare än andra. Det är i samband med 
de här valen vi kan göra skillnad, och vi ser 
att allt fler människor börjar inse hur viktigt 
det lokalproducerade är. Oavsett om det är 
lokalproducerad mjölk eller skog så kan vi alla  
göra någon slags skillnad. 

Vi som försäkringsbolag och bank ser hur 
dialogen med dialogen med dig blir allt viktigare. 
Vi jobbar hårt med att vara nära er kunder, både i 
den ovanliga situation vi befinner oss för tillfället 
men även när allt släpper och vi kan återgå till 
en någorlunda normal vardag. Vi har redan i dag 
väldigt bra möjligheter att hålla kontakten med 
dig som kund digitalt, bland annat via appen 
Rådgivaren. Vi är dock medvetna om hur viktigt 
det är att vi är nära dig på andra sätt än via våra 
digitala kanaler. Därför arbetar vi aktivt med flera 
event och arrangemang som vi ska hålla när vi 
återgår till en normal vardag.  

Att skapa trygghet för dig själv, för din ekonomi 
och för din familj är något vi värdesätter högt. Vi 
jobbar ständigt med nya satsningar där du som 
kund ska känna dig så trygg som möjligt. Vi gör det 
bland annat genom ett aktivt skadeförebyggande 
arbete där vi siktar på att göra fler besiktningar 
än någonsin förut. Vi vill vara med och hjälpa dig 
genom att förhindra skador innan de sker. Det 
handlar bland annat om att vi kommer göra fler 
vatten- och elbesiktningar, vi kommer hålla fler 
träffar och vi kommer ha en ännu tätare kontakt 
med dig. 

2019 var ett bra år för oss och därför kommer 
vi ge tillbaka överskottet till dig som kund. I år 
är det hela 100 miljoner kronor som vi kommer 
dela ut. Som ett kundägt försäkringsbolag är det 
viktigt för oss att du känner dig delaktig i vad vi 
gör och hur det går för oss.  

I det här numret av Din gård i länet kommer 
du bland annat kunna läsa om hur viktigt det är 
att konsumera lokalproducerat kött. Du kommer 
även få en djupare inblick i utmaningarna vi har 
framför oss när det kommer till granbarkborren. 
Vi kommer även berätta om hur det går till när 
våra utredare tar sig an ett fall inom lantbruk.  

Som jag nämnde i inledningen så blir det 
lokala allt viktigare i samhället. Just det 
lokalproducerade är något som vi som 
försäkringsbolag jobbar med ständigt. Vi har en 
lokalproducerad försäkring med lokala ombud, 
lokala säljare, lokala skadeförebyggare och även 
en lokal skadereglering som har koll på samhället 
vi är en del av. Det är något vi värnar högt och 
som alltid kommer vara en del av oss. 

Jag hoppas du får en fin sommar och jag ser 
fram emot att träffa er kunder ute på något av 
våra event när pandemin lagt sig. 

Nu önskar jag dig trevlig läsning!

Stefan Fur
Chef affärsområde 
försäkring & liv

Betydelsen av det  
lokala blir allt viktigare
På bara några dagar gick vi från ett lugnt läge där vi såg fram emot en blomstrande 
vår till en helt förändrad värld. Vi påverkas i dag av saker som vi själva inte råder över 
och som vi inte kan göra mycket åt. Samtidigt är det i ett sådant här läge som vi ser 
hur viktig den lokala förankringen är. Vi ser hur det småländska lantbruket står sig 
starkt och hur allt fler människor får upp ögonen för lokalproducerat livsmedel. 

Din rådgivare är  
ett knapptryck bort

När du än behöver, i alla lägen, finns vi där för dig digitalt. I 
appen, på hemsidan, via mejl, på telefon eller helt enkelt i vår 
app Rådgivaren. Du kan få hjälp med många av dina ärenden via 

våra digitala tjänster. Via Rådgivaren kan du bland annat anmäla skada, få 
direktkontakt med din utvalda rådgivare och få den hjälp just du behöver.  
Din rådgivare är aldrig längre än ett knapptryck bort. 

Ladda ner appen Rådgivaren du också.
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Skogsägarens förvåning efter branden:  

Visste inte att jag  
ansvarade för  
efterbevakningen

På förmiddagen onsdagen 24 april 
kom ett larm in till räddningstjänsten i 
Gnosjö och Gislaved kommun. Det brann 

i de norra delarna av Gnosjö kommun, i skogen 
utanför det lilla samhället Granstorp. En stor 
räddningsinsats drog igång för att förhindra 
branden från ytterligare spridning. Invånarna i 
det lilla samhället följde med oro vindriktningen 
och rapporteringen i fall det skulle bli aktuellt 
med evakuering. Samtidigt satt Niklas Tengdahl 
hemma i Stockholm helt ovetandes om att det var 
hans skog som brann. 

– Dagen efter läste jag att det brann i skogen 
mellan två sjöar, och jag har mark just mellan de 
två sjöarna. Jag ringde räddningstjänstchefen 
och han berättade att det var min mark som 
brann. På fredagen bestämde jag mig för att åka 
ner, berättar Niklas. 

När Niklas anlände till Granstorp fick han 
med egna ögon se hur omfattande branden 
var och uppleva den massiva insatsen för att 
begränsa branden så mycket som möjligt. Han 
fick bland annat vara med på ett möte med 
räddningstjänsten, försäkringsbolagen och andra 
drabbade. 

– Jag fick beskedet att det blåste åt nordväst 
vilket var ifrån min mark. Om det hade blåst åt 
andra hållet hade det blivit mycket större skador, 
säger Niklas som även imponerades av den stora 
räddningsinsatsen. 

– Det var bandvagnar och helikoptrar på plats. De 
hämtade vatten från sjön i närheten och det var 
en rejäl insats. 

Under fredagen lyckades räddningstjänsten 
släcka branden. Niklas fick dagen efter beskedet 
att markägaren själv tar över ansvaret i samband 
med efterbevakningen. När räddningstjänsten 
hade lämnat marken stod Niklas där med 21 
hektar nedbrunnen skog. 

– Jag hade inte riktigt hundra procent koll 
på att det var jag som hade ansvaret för 
efterbevakningen. Jag tänkte att jag själv inte kan 
springa runt med slangar och hålla koll på alla 
små glödbränder. 

Istället var det ett lokalt företag som inriktar 
sig mot bland annat skogsbränder som tog hand 
om efterbevakningen av hans skog. Bevakningen 
gjordes med bland annat hundar som letar upp 
glödbränder i marken.

– De hoppade in för att se om det pyrde någonstans 
i marken. Någon vecka senare fick jag en stor 
faktura från det här företaget för att de hade 
efterbevakat branden på min mark. Det var en saftig 
faktura, men jag kontaktade Länsförsäkringar som 
betalade ut pengarna för fakturan direkt. När jag 
hade fått pengarna hade jag ingen anledning att 
klaga på faktureringen, säger Niklas som tycker att 
det borde vara tydligare att efterbevakningen är 
markägarens ansvar.  

Niklas har närmare 400 hektar skog utanför 
Granstorp. Över 20 hektar av den brann ner i 
samband med branden i april 2019. Det var skog 
som hade funnits i hans familjs ägo sedan andra 
världskriget och som han hade fått ta över 1981. 
Under alla år som han hade ägt skogen hade han 
aldrig drabbats av något så stort och oförutsett 
som en skogsbrand. Men när det oförutsedda väl 
var framme kände Niklas trygghet.

– Jag har absolut inget att klaga på. 
Länsförsäkringar var på plats när jag kom ner dit 
och gjorde en värdering av marken. Jag har under 
alla år jag ägt marken haft Länsförsäkringar som 
försäkringsbolag. Jag har drabbats av två inbrott 
under den tiden men allt har alltid gått smidigt till 
efteråt. 

– Det hade kunnat bli en totalkatastrof för min 
del om vinden hade blåst åt andra hållet. Nu gick 
det ändå ganska bra. Jag hade inte full koll på vad 
som gällde när det kom till efterbevakningen, men 
nu löste det sig bra tack vare Länsförsäkringar, 
avslutar Niklas Tengdahl. 

I april 2019 fick Niklas Tengdahl reda på att det brann i hans skog i de 
södra delarna av Jönköpings län. Niklas åkte från hemmet i Stockholm 
söderut till sin skog i Granstorp i Gnosjö kommun. Där fick han på nära håll 
bevittna hur 21 hektar av skogen som han hade ägt sedan 1981 brann ner. 
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1990 var året då Nelson Mandela frigavs 
och det svenska landslaget i fotboll fick vända 
hem från VM i Italien med svansen mellan 

benen. Det var även året då Sveriges riksdag 
beslutade att avreglera det svenska jordbruket. 
Syftet med avregleringen var att jordbruket skulle 
verka under samma villkor som övriga näringslivet. 
Stödet som lantbrukare tidigare hade fått skulle 
försvinna i stor omfattning och lantbrukare 
uppmanades ställa om sin åkermark till annan 
användning. 

Planen var att avregleringen skulle pågå 
från 1990 till mitten av 1996. Under tiden skulle 
lantbrukare få olika sorters stöd för att klara 
av omställningen. Då föddes idén hos svenska 
lantbrukare att hjälpa varandra i en mycket större 
omfattning än tidigare.  

De skulle bilda så kallade maskringar där de kunde 
hjälpas åt genom att låna ut maskiner till varandra. 

– Vi lantbrukare bryr oss om varandra, det var 
tanken med maskinringen från början, berättar 
Peråke Nilsson som är verksamhetschef för  
Maskinring Småland och som varit medlem sen 
tidigt 90-tal.  

Under åren som gått sedan riksdagens beslut 
har mycket hänt inom det svenska jordbruket. 
Inträdet i EU 1995 gjorde mycket för lantbrukarna 
och många av de som valt att vara med i 
omställningsprogrammet fick möjligheten att 
använda marken till jordbruk igen. Många åtgärder 
avbröts och reformen genomfördes aldrig fullt ut. 

Trots det fortsatte maskinringarnas verksamhet 
runtom i landet. Fler och fler maskinringar 
startades upp och verksamheten blev allt bredare.

– Det vi främst sysslar med är fortfarande 
att hjälpa varandra när det behövs. Vi lånar ut 
maskiner och stöttar andra lantbrukare, säger 
Bo Arvidsson som är ordförande i Maskinring 
Småland som är verksamma i hela landskapet men 
även i Blekinge, norra Skåne och på Öland.

När tiotusentals hektar skog i Sverige brann 
under den torra sommaren 2018 var maskinringen 
på plats vid de allra flesta av bränderna och 
stöttade med sina gödseltunnor. 

När riksdagen 1990 beslutade att det svenska jordbruket skulle avregleras föddes idén 
om att starta så kallade maskinringar runtom i Sverige. Lantbrukare skulle hjälpa varandra 
genom att låna ut maskiner. 30 år senare har maskinringarna utvecklats till något mycket 
mer än lantbrukare som hjälper varandra. De har blivit en viktig samhällsresurs.

Landets maskinringar 
– en samhällsresurs  
i det tysta

Peråke Nilsson, Anton Johansson & Bo Arvidsson
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Peråke Nilsson, Anton Johansson & Bo Arvidsson

– Vår kapacitet är mycket större än 
vad många tror. Vi har rör på sidan av 
gödseltunnorna som gör att vi kan spruta 
vatten 70 meter in i skogen om det behövs. 
Det var mer vatten i våra gödseltunnor i 
samband med bränderna 2018 än vad det var 
i helikoptrarna och flygplanen, säger Peråke 
Nilsson och fortsätter: 

– Skogsbränder är sekundärt egentligen. 
Vi gör så mycket annat som inte 
uppmärksammas. Det kan vara allt från 
att vi utför snöröjning till att vi bidrar med 
maskiner när asfalt ska läggas. 

I dag är uppemot 500 lantbrukare 
medlemmar i Maskinring Småland och 
totalt finns det cirka 300 gödseltunnor 
tillgängliga som snabbt kan finnas till 
räddningstjänstens förfogande om det 
skulle hända något. 

– Vi funkar som en länk mellan räddnings-
ledaren och skogsägaren. Vi är ofta till och 
med på plats före räddningstjänsten när 

det börjar brinna, för vi finns på så många 
olika platser i länet. Jag har de flesta 
räddningsledares nummer i mobilen och  
vi har bra kontakt med räddningstjänsten,  
säger Peråke Nilsson. 

Anton Johansson driver Isåsa gård 
utanför Nässjö där de har ett eget mejeri. 
Gården har varit i familjens ägo i nio 
generationer och han betonar hur viktig 
samhällsresurs maskinringarna är.

– Det är en resurs som behövs i samhället, 
vi vill gärna visa allt vi gör för vi gör mycket 
bra, säger han samtidigt som han poängterar 
att det är mycket praktisk hjälp han får från 
maskinringen.

– Det underlättar i samband med 
fakturering och utbetalning. Jag själv behöver 
inte förhandla utan avtal finns redan. Vi som 
lantbrukare blir utkallade och sen utför vi vårt 
arbete. Vi behöver inte tänka på förhandling 
och fakturering utan vi vet att maskinringen 
sköter det. 

      Anton Johansson, Isåsa Gård

DIN ÅKGRÄSKLIPPARE  
BEHÖVER EN FÖRSÄKRING!

Visste du att din åkgräsklippare måste ha en 
trafikförsäkring från första dagen du äger 
den, om den inte är avställd?  

Alla motordrivna självgående fordon 
som hanteras av en förare och kan gå i 
en hastighet över 30 kilometer i timmen, 
väger över 2 000 kg, eller har dragkrok 
eller dragögla, måste trafikförsäkras enligt 
trafikskadelagen. Källa: Trafikförsäkrings-
föreningen

Så om du till exempel äger en frontklippare 
med en liten trädgårdsvagn efter bör du 
höra av dig till din försäkringsrådgivare för 
få hjälp att försäkra fordonet. Kontakta oss 
om du har några funderingar eller om du är 
osäker kring vad som gäller. 
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Skogsägaren Anna-Karin:  
Vi måste tänka om

I Gnosjö kommun i de södra delarna av Jönköpings län har Anna-Karin 
Malm skog. När stormen Gudrun drog in med full kraft över Sverige 
kvällen den 8 januari drabbades de flesta skogsägarna i Småland på något 

sätt. För Anna-Karins del innebar det att hon för första gången någonsin 
drabbades av ett större granbarkborreangrepp på sin skog. 

– Jag kommer ihåg att det blåste ner kopiösa mängder med skog och det blev 
rejäla angrepp. Sen kom stormen Per några år senare och den hjälpte inte 
direkt, säger Anna-Karin Malm. 

Vid flera tillfällen har Anna-Karin fått se hur den lilla skadeinsekten angripit 
hennes skog, något som hon vant sig vid.

– Det är ett nytt tankesätt man som skogsägare får ha efter stormen Gudrun. 
Vi får lära oss leva med granbarkborren på ett annat sätt och det har blivit en 
del av skogsägaranas vardag.

Än i dag upptäcker Anna-Karin angrepp på sin skog och hon tror inte att 
årets stora nederbördsmängder kommer hjälpa i arbetet mot granbarkborren.

– Vi håller på att få ett annat klimat och vi måste göra en klimatomställning 
inom skogsbruket. Vi måste börja jobba mer med blandskog. Vi måste ha gran, 
tall och löv för att lyckas få ett lönsamt skogsbruk i framtiden. Här måste vi 
som skogsägare tänka om och inte luta oss tillbaka. 

På 1970-talet var det andra direktiv som gällde när det kom till vilken typ 
av skog man skulle plantera. På den tiden uppmanade Skogsstyrelsen många 
skogsägare att börja plantera mer gran.

– I slutet av 70-talet skulle allt löv bort och vi lydde direktiven slaviskt. Min 
mor ville inte ha bort det och nu i efterhand har det visat sig att hon hade rätt. 
Det är ett beslut som vi lider av än i dag, säger Anna-Karin Malm.

I framtiden hoppas Anna-Karin få se ett annorlunda skogsbruk där alla 
drar sitt strå till stacken för att bromsa angreppen från granbarkborrarna. 

– Vi som skogsägare måste tänka om. Förändring är inte alltid roligt men 
vi måste tänka långsiktigt. Det jag gör nu kommer mina barn och barnbarn få 
skörda. Vi måste jobba aktivt med den här frågan och jag tror att vi kan bromsa 
angreppen. Jag är optimistiskt annars hade jag inte varit skogsägare. Jag ser 
positivt på framtiden men då gäller det att man är mer aktiv och det krävs att 
man har större förståelse för vad som behöver göras.

– Det är inte bara skogsägarnas ansvar utan här måste även 
myndigheterna ta ett stort ansvar och arbeta ihop med skogsägarna för att 
försöka stoppa angreppen, avslutar Anna-Karin Malm. 

I januari 2005 drog stormen Gudrun in över Sverige. Förödelsen blev stor för 
många skogsägare i Jönköpings län, däribland Anna-Karin Malm som fick se ett 
stort granbarkborreangrepp till följd av stormen. 
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De senaste åren har debatten om granbarkborren intensifierats allt mer. 
Efter den torra sommaren 2018 har många skogsägare drabbats hårt. Nu 
väljer Skogsstyrelsen att ta krafttag för att ihop med skogsägarna försöka 
minimera angreppen. 

Varje år avverkas stora mängder 
skog i Jönköpings län på grund av 
granbarkborreangrepp. Det är skog som 

nödvändigtvis inte hade behövt avverkas. Enligt 
Kerstin Ström som är projektledare för projektet 
”Stoppa borrarna” på Skogsstyrelsen är de från 
myndighetens sida självkritiska i hur de agerade 
och vilka råd de gav för några år sedan. 

– Granbarkborren har alltid funnits men den var 
inget stort problem för länge sen. Då hade vi inte 
så mycket gran i skogarna. När vi nu satt väldigt 
mycket gran så har vi skapat ett gyllene tillfälle för 
granbarkborren att trivas, säger Kerstin Ström.

– Det är lätt att vara efterklok. Vi gjorde vad 
vi tyckte var bäst då och faktum är att inget slår 
gran på granmark. Men nu har vi satt alldeles för 
mycket gran på marker där det inte ska vara gran, 
fortsätter Kerstin Ström.

Orsaken till att många skogsägare valt att 
plantera gran på sin mark är för att gran är ganska 
lättskött och att granskogen inte betas i samma 
utsträckning som andra trädsorter. 

– Här kan vi från Skogsstyrelsens sida också vara 
självkritiska. Nu för tiden rådgör vi på ett helt annat 
sätt än vad vi gjorde förr när det kommer till vilken 
typ av skog man ska plantera på sin mark.

När granskogen sen blir stressad av till 
exempel torka så blir den ett naturligt byte för 
granbarkborren. Efter den torra sommaren 2018 
ökade antalet fall av angrepp från borren rejält 
runtom i landet.

– De angreppen vi har nu bygger på torrsommaren 
2018. Det var en extrem sommar. I det specifika 
fallet spelade det ingen roll vilken mark granen 
stod på, den blev stressad oavsett. Det var goda 
förhållanden för granbarkborren, vilket också 
syntes, berättar Kerstin Ström.

Under 2020 har det kommit betydligt mer 
nederbörd än vad det i vanliga fall gör, men 
det är inte säkert att det hjälper i arbetet mot 
granbarkborrarna.

– Det är svårt att säga hur den här sommaren 
kommer bli. Forskningen pekar åt olika håll. 
Grundvattennivåerna är påfyllda vilket är positivt 
för granarna som då enklare kan försvara sig med 
kåda mot borrarna.  

– De behöver mycket vatten för att producera 
kådan som blir ett slags skydd. Samtidigt ser vi att 
skogen i Götaland inte fått sin vintervila, och vi vet 
inte hur det påverkar granarna. Det har varit en 
normal vinter i Europa men trots det har det varit 
stora skador på sina håll, så det är svårt att veta 
hur sommaren blir.  

För att ta krafttag i kampen mot 
granbarkborrarna har Skogsstyrelsen under våren 
2020 valt att arbeta ännu mer med rådgivning mot 
skogsägare. Bland annat har Skogsstyrelsen infört 
regler som innebär att obarkat virke av tall eller 
gran inte får lagras för länge i skogen eller vid en 
bilväg.

– Vi tittar över hur vi kan jobba mer aktivt med den 
här typen av frågor. Vi kommer jobba mer med 
rådgivning till skogsägare och medvetandegöra 
dem om vad som gäller.

– Tanken är inte att vi ska utöva tillsyn i en större 
utsträckning, men vårt mål är att bekämpa 
granbarkborren och då använder vi oss hellre av 
rådgivning, avslutar Kerstin Ström.

Krafttag ska  
stoppa spridningen  
av granbarkborren Foto: Skogsstyrelsen 
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Stormarna ställer 
till det i arbetet 
mot barkborrarna

Exakt hur sommaren 2020 kommer bli är 
svårt att förutspå. Varken Skogstyrelsen 
eller skogsägarna själva vågar sia om 

hur utfallet kommer bli när det kommer till 
granbarkborreangrepp. Efter den torra sommaren 
2018 fördubblades antalet angrepp till 2019. 
Granarna är dock inte lika stressade längre då 
det regnat betydligt mer hittills under 2020 än 
vad det normalt gör. Trots det tror inte den stora 
skogsägarföreningen Södra att 2020 kommer bli 
ett mycket bättre år än 2019.

– Torkan triggade igång borrarna och 
vi vet inte hur länge det här kommer hålla i 
sig. Den torkstress granen utsattes för 2018 
påverkar nog fortfarande granens vitalitet, 
säger Henrik Holmberg som är skötsel- och 
entreprenörsutvecklare på Södra. 

– Vi har mer vitala granar i år än vad vi hade förra 
året, men vi har även en hög population borrar. De 
prognoser som finns pekar på en skadenivå som 
liknar förra årets. 

Trots den stora mängden nederbörd under 
2020 så finns det flera faktorer som pekar på att 
det återigen kommer bli ett granbarkborreår, 
likt 2019. Det handlar framförallt om den höga 
populationen barkborrar och vitaliteten hos 
granen, samt att stormarna som drabbat de 
södra delarna av Sverige under 2020 ökat risken 
ytterligare.

– Det är många som drabbats av stormarna i 
början av 2020. Även om de stora stormskadorna 
begränsats till ett ganska litet område i sydost har 
många skogsägare i hela Götaland vindfällda träd 

i sina marker. Vindfällena riskerar, om de inte tas 
ur skogen, att bli yngelhärdar för barkborrar som 
därefter kan angripa stående skog i närheten. Det 
är därför av största vikt att inventera sin skog och 
ta hand om vindfällen innan insekterna svärmar 
och den nya generationen är klar. 

Problemet med granbarkborrar är dock inte 
lika stort i alla delar av Götaland. Det är främst de 
östra delarna som drabbats hårdast av angrepp.

– Vädret styr helt och hållet hur skadan utvecklas 
2020, och populationen styr sig själv. Jag tror vi 
har några år till framför oss med stora angrepp, 
men förhoppningsvis kan vi inom några år se en 
förändring och en mer välmående skog bland våra 
skogsägare, avslutar Henrik Holmberg.  

Trots att granbarkborreangreppen ökat rejält de senaste två åren 
finns det saker du som skogsägare kan göra för att minimera risken 
att drabbas. 

FEM TIPS TILL DIG SOM 
SKOGSÄGARE FÖR ATT  
MINSKA RISKEN ATT  
DRABBAS PÅ SIKT:

• Avverka äldre bestånd, framförallt de  
 som de senaste åren utsatts för insekts  
 och stormangrepp. 

• Föryngra med trädslag som är lämpliga  
 för ståndorten, blanda gärna gran och tall  
 på mellanmarker. 

• Röja och gallra i rätt tid, vitala träd tål  
 mer påfrestningar från insekter, svamp  
 och klimat. 

• Gallra inte i äldre bestånd, sena gallringar  
 stressar träden och ökar risken för skador.

• Korta omloppstiden, sköt din skog så att  
 du kan avverka den i rätt tid. 

Foto: Skogsstyrelsen 
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Nu kan ditt hem  
bli ännu klokare

Länsförsäkringar Jönköping arbetar aktivt för att vi ska få ett så 
tryggt län som möjligt. Den bästa olyckan är den som inte sker, 
brukar vi säga. Som en del i vårt arbete med att minimera antalet 
olyckor i länet erbjuder vi nu det smartaste hemlarmet hittills.

Extra förmånligt att teckna nu! 
Om du tecknar ett hemlarm 

innan 30 juni får du 500 kronor 
att handla får i vår shop för 

säkerhetsprodukter. 

Intresserad av att veta mer?  
Kontakta oss på 020 - 207 900 

så hjälper vi dig. 
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Våra fyra paket

Passar bäst för dig som  
bor i en mindre lägenhet. 

Ett brett paket med 
både skydd och smarta 
funktioner. 

En bra grund för hemmet. 
med fokus på skydd mot de 
vanligaste skadorna. 

För dig som både vill 
ha ett stabilt hemlarm 
tillsammans med smarta 
funktioner. 
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Anders har  
stora skor att fylla

I över två decennier har Mats Sevefeldt och 
Stig-Göran Hyltbring varit välkända namn 
och ansikten hos Länsförsäkringar Jönköping. 

Försäkringsbranschen har varit en del av deras liv 
under en lång tid, men snart går de båda i pension. 
Deras ersättare är en 55-årig projektledare som 
arbetat med att utveckla nya inredningskoncept 
till butiker. Trots att hans senaste yrke var ganska 
långt ifrån yrket som lantbrukssäljare så har Anders 
Göransson alltid haft ett intresse för skogs- och 
lantbruk.

– Jag har själv en liten skogsfastighet så det finns 
en naturlig koppling till detta, berättar Anders 
Göransson.

De 14 senaste åren har han jobbat på Itab Shop 
Concept i Nässjö där han varit med och utvecklat 
inredningskoncept. I flera års tid har det dock 
funnits tankar på att göra något annat.

– Jag tänkte att det skulle vara kul att göra något 
helt annat. Det som lockade med jobbet på 
Länsförsäkringar var den nära och direkta kontakten 
med kunderna, säger Anders Göransson. 

I över två månaders tid har Anders Göransson 
nu fått gå bredvid Mats Sevefeldt för att se hur 
arbetet är utformat och samtidigt få lära känna sin 
företrädare. 

– Det har varit otroligt roligt att få lära känna Mats. 
Jag är djupt imponerad av hans kunskap, självklart 
gällande försäkringar men även vilken koll han har 
på dem som bor och verkar i området. När Mats 
träffar sina kunder känns det som att det är goda 
vänner han träffar.

Kommer det bli någon skillnad för kunderna 
nu när du tar över?
– Det är klart det kommer bli skillnad, jag är ju 
inte samma person som Mats. När det kommer till 
vad vi erbjuder blir det dock ingen skillnad och jag 
hoppas kunna leva upp till den servicenivå kunderna 
förväntar sig få av Länsförsäkringar Jönköping, även 
om jag kommer göra det på mitt sätt. 

Vad är det viktigaste för dig som säljare?
– Det är att bemöta kunden på ett sätt som gör att 
han eller hon känner sig trygg som kund hos oss på 
Länsförsäkringar Jönköping.

Trots att Anders Göransson själv inte har någon 
erfarenhet av försäkringsbranschen sedan tidigare 
så har han en klar och tydlig bild av vad som skiljer 
Länsförsäkringar från konkurrenterna.

– Det som utmärker Länsförsäkringar är att vi 
känner våra kunders behov tack vare att vi har haft 
långvariga relationer med dem.  

De här relationerna har byggts upp genom att ha 
säljare ute och träffa kunderna samt att ha många 
närservice- och lokalkontor som kunderna alltid 
har kunnat vända sig till.

– Att vi har lokal skadereglering med hög 
servicegrad betyder också mycket och är något 
som skiljer Länsförsäkringar från konkurrenterna. 
Vi är också unika genom att kunna erbjuda både 
bank och försäkring vilket ger fördelar för kunden. 
Sen är det även koncepten Säker Person och 
Säker Gård som Länsförsäkringar jobbar med som 
betyder mycket.

55-årige Anders Göransson kommer utgå från 
Huskvarnakontoret men kommer även finnas i 
Aneby några dagar i veckan. Där kommer han 
delvis ersätta den erfarne försäkringssäljaren Stig-
Göran Hyltbring. En del av Stig-Görans kunder 
kommer hanteras av Nils-Gunnar Andersson. När 
Anders lämnar kontoret för dagen hoppas han 
kunna njuta av något av sina intressen som han 
haft en längre tid.

– På fritiden är jag gärna ute i skogen, antingen 
med en röjsåg eller med hund och bössa under 
jaktsäsongen, avslutar Anders Göransson. 

Efter många år i Länsförsäkringar Jönköpings tjänst går lantbrukssäljarna 
Mats Sevefeldt och Stig-Göran Hyltbring i pension. Deras ersättare är en 
person som har stort intresse för skogs- och lantbruk och som ser fram 
emot att ha samma relation till kunderna som Mats haft genom alla år.

De populäraste 
motorsågarna 
just nu

Varje år säljs tusentals motorsågar i Sverige. Som 
i många andra branscher går utvecklingen framåt 
och vi får se prov på nya teknologiska framsteg. Vi på 
Länsförsäkringar Jönköping ställde frågan till butiken 
Gårdsman i Jönköping om vilka motorsågar de 
säljer mest av. Här har ni listan på de fem mest sålda 
motorsågarna hos Gårdsman.
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1. Husqvarna 435

2. Husqvarna 445

3. Stihl MS 201

4. Husqvarna 550XP G MarkII

5. Stihl MS 261

Anders Göransson & Stig-Göran Hyltbring Anders Göransson & Mats Sevefeldt
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Vd:n för Svenskt kött: 

Hoppas vi fortsätter  
välja svenska alternativ 

I Sverige äter vi allt mer vegetarisk mat. Recepten på nätet blir fler och restaurangernas 
utbud blir större när det kommer till köttfria maträtter. Isabel Moretti, vd för organisationen 
Svensk Kött, har noterat den här trenden och hoppas att vi i framtiden blir ännu mer medvetna 
om vad vi stoppar i oss och att vi fortsätter välja svenska alternativ på tallriken.  

Fredagen 20 augusti 2018 valde Greta 
Thunberg att ta cykeln till riksdagshuset 
för att påbörja en skolstrejk för klimatet. 

Få visste då att det skulle leda till en global 
klimatrörelse och att klimatfrågan skulle få en 
enorm spridning världen över. En fråga som 
bland annat lyfts och diskuterats flitigt är 
köttkonsumtionen både i världen men även i 
Sverige. 

– Det är stor skillnad mellan vad vi hör i debatten 
och hur folk agerar, säger Isabel Moretti som är 
vd för den varumärkesoberoende organisationen 
Svenskt Kött. 

– Vi är mer och mer medvetna om köttets 
miljöeffekter, både de positiva och negativa. Vi vet 
om att vi måste välja mer omsorgsfullt och det 
passar bra för svensk produktion. 

Det finns i dag få restauranger i Sverige som 
inte har ett enda vegetariskt alternativ på sin meny.  

Allt fler människor i landet väljer i dag vegetariska 
alternativ istället för kött, men trots det så 
har andelen svenskar som anser sig vara just 
vegetarianer eller veganer inte ökat på senare år.  

– Andelen som väljer bort kött helt och 
hållet har legat kvar på samma nivå de senaste 
åren. Vi ser dock att allt fler benämner sig som 
flexitarianer, säger Isabel Moretti. 

Att vara flexitarian innebär att man väljer 
vegetariska alternativ någon gång i veckan för att 
på så sätt minska på sin köttkonsumtion, även om 
man inte helt och hållet slutar äta kött.

– Allt fler väljer att äta svenskt kött när de ska 
äta kött. Vi har en köttproduktion i landet som 
tar stort ansvar för miljö och hållbarhet. Vi ligger 
otroligt bra till jämfört med många andra länder 
när det kommer till klimatavtryck, där finns det få 
som slår oss på fingrarna. Ur det perspektivet är 
det positivt för svenska köttproducenter att allt 
fler blir noggranna när de väljer kött. 

I Sverige i dag äter vi allra 
mest griskött, följt av 
nötkött och kyckling. Det 
kött vi äter är dock allt 
mer sällan importerat. 
Köttkonsumtionen i Sverige 
minskar med andra ord 
samtidigt som vi allt oftare väljer 
svenskt kött på tallriken. 

– Jag tror att vi kommer äta mindre kött i framtiden. 
Vi importerar fortsatt mycket kött i Sverige. Jag ser 
inga problem med att köttkonsumtionen i landet 
minskar. 

 Vi måste minska på den, både för oss själva och för 
klimatet. På många håll runtom i världen är det i dag 
en klimatvidrig köttproduktion. Det är den delen jag 
hoppas att vi fortsätter välja bort i framtiden och att 
vi samtidigt fortsätter välja svenska produkter. 

Isabel Moretti
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Även om framtidens köttkonsumtion i 
Sverige är svår att sia om ser den vegetariska 
trenden ut att hålla i sig, men även där 
hoppas Isabel Moretti få se en mer nyanserad 
debatt om de vegetariska alternativen.

– Jag hoppas vi får en mer granskande 
diskussion kring de vegetabiliska alternativen. 
Ofta upplever jag att många vegetariska 
producenter får stå oemotsagda.  

Bara för att man väljer vegetariskt gör man 
inte en insats för planeten per automatik.  
Tänk på hur hållbar produktionen av avokado, 
cashewnötter och sojabönor är. Det är inte 
alls hållbart. Även i de här fallen kan jag se 
fördelarna med att välja svensk produktion.

Isabel Moretti poängterar även att vi måste 
vara rädda om de svenska producenterna 
och värna om dem. 

– Vi behöver inte gå över ån efter 
vatten. Jag vill hellre att vi ser vilken fin 
produktion vi har i landet och att vi tar hand 
om den, avslutar Isabel Moretti. 

Vit sparris, pesto och tomatsalsa med syltad rödlök (4 pers)
Nu är det högsäsong för fin vit svensk sparris. Testa att servera den på 
nytt sätt med god pesto och tomatsalsa med syltad rödlök. Förbered pesto 
och den syltade rödlöken nedan i receptet för bästa smak. 

 Koka ett knippe sparris ca. 12 min i lättsaltat vatten. ”Knäck” försiktigt bort 
den hårda delen på sparrisen samt skala den innan kokning. 

 Pesto:
1 kruka svensk basilika 0,5 dl rostade solrosfrön
1 dl lagrad svensk ost 1 vitlöksklyftad
Svensk rapsolja  salt

Mixa basilika, solrosfrön och ost samt lite olja. Fyll på olja succesivt till 
önskad konsistens.

 Tomatsalsa med syltad rödlök:
3 Svenska tomater 1 Svensk rödlök
Ättika  Socker
Salt
Koka en lag på 1,5 dl vatten, 1 dl socker, 0,5 dl ättika. Skiva rödlök tunt 
och lägg i en glasburk, slå på lagen och låt svalna.. Lyft ur önskad mängd 
rödlök och finhacka. Blanda med finhackad tomat och salta lätt. 

Tips: Gör dubbel sats syltat rödlök, den står fint i kylen under en vecka och 
är ett gott tillbehör i salladen! 

 Servera som en härlig och smakrik förrätt till en god bit svenskt kött!

VIT SPARRIS, PESTO OCH 
TOMATSALSA MED SYLTAD 
RÖDLÖK (4 PERS)

Nu är det högsäsong för fin vit svensk 
sparris. Testa att servera den på nytt sätt 
med god pesto och tomatsalsa med syltad 
rödlök. Förbered pesto och den syltade 
rödlöken nedan i receptet för bästa smak. 

 Koka ett knippe sparris ca. 12 min i lättsaltat 
vatten. ”Knäck” försiktigt bort den hårda delen 
på sparrisen samt skala den innan kokning. 

Pesto:
1 kruka svensk basilika
0,5 dl rostade solrosfrön
1 dl lagrad svensk ost
1 vitlöksklyfta
svensk rapsolja
salt

Mixa basilika, solrosfrön och ost samt 
lite olja. Fyll på olja succesivt till önskad 
konsistens.

 Tomatsalsa med syltad rödlök:
3 svenska tomater
1 svensk rödlök
ättika
socker 
salt 

Koka en lag på 1,5 dl vatten, 1 dl socker,  
0,5 dl ättika. Skiva rödlök tunt och lägg i en 
glasburk, slå på lagen och låt svalna. Lyft ur 
önskad mängd rödlök och finhacka. Blanda 
med finhackad tomat och salta lätt. 

Tips: Gör dubbel sats syltat rödlök, den  
står fint i kylen under en vecka och är  
god i salladen! 

Servera som en härlig och smakrik förrätt 
eller till en god bit svenskt kött!

Gå in på lfj.se/matentreprenor och nominera 
dig själv eller den du tycker förtjänar 
utmärkelsen. Priset till Årets matentre-
prenör i Jönköpings län 2020 delas ut till 
en aktör som på ett nytt sätt har satt den 
regionala maten på kartan. 

Syftet med priset är att lyfta våra lokala 
matentreprenörer i länet.  

Läs mer om priset och nominera på  
lfj.se/matentreprenor redan i dag. 

DAGS ATT NOMINERA ÅRETS 
MATENTREPRENÖR 2020
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Sommaren 2015 stals en traktor av märket John Deere från en återförsäljare i länet. 
Traktorn befarades ha smugglats ut ur landet och Länsförsäkringar Jönköping betalade ut 
ersättning till återförsäljaren. Fyra år senare dimper det ner ett mejl om att samma traktor 
har hittats i Litauens huvudstad Vilnius. 

Stulen traktor från länet 
hittades i Baltikum

Med jämna mellanrum hör man om 
stölder från gårdar i Jönköpings län. 
Ibland är det mindre elverktyg som 

försvinner. Ibland är det fyrhjulingar som stjäls. I 
vissa fall är det till och med stora traktorer som 
är stöldgods.

I juli 2015 kommer det in en anmälan till 
polisen om att flera traktorer stulits från en 
återförsäljare i Jönköpings län. En eller flera 
personer har då brutit sig in på området där 
traktorerna stått, stulit några och sedan lämnat 
platsen. Tjuvarna försökte vinna tid genom 
att dölja stölden. De parkerade bland annat 
en annan traktor på samma plats där en av 
de stulna traktorerna stod. Efter någon vecka 
valde Länsförsäkringar Jönköping att betala ut 
ersättning till återförsäljaren för stölden. Traktorn 
befarades ha smugglats ut ur landet.

– Det är ganska lätt att föra ut stöldgods ur 
landet. Tullen har inte befogenheter att göra 
stickkontroller till exempel. Om stöldgods 
inte stoppas innan det lämnar landet så är det 
inte alltid så enkelt att få tillbaka det, berättar 
Mats Harbäck som är rutinerad utredare på 
Länsförsäkringar Jönköping.

Nästan exakt fyra år efter stölden, sommaren 
2019, dimper det ner ett mejl i Mats Harbäcks 
mejlkorg. Samma traktor som stals fyra år 
tidigare har hittats i Litauens huvudstad Vilnius.  

– Larmtjänst hörde av sig till oss och berättade 
att en traktor med samma registreringsnummer 
hade hittats i Litauen, säger Mats Harbäck.

Larmtjänst är en organisation som 
försäkringsbolagen i Sverige använder sig av när 
det kommer till bland annat stöldgods. Larmtjänst 
i sin tur har tät kontakt med tullen, polisen och 
flera andra myndigheter, både i Sverige och andra 
länder.

– Larmtjänst har väldigt tät kontakt med 
liknande organisationer i andra länder och på så 
sätt händer det ibland att de kontaktar oss och 
berättar att de hittat stöldgods som tillhör oss. 
De har ett stort utbyte med andra utredare till 
exempel. Det är väldigt värdefullt för oss inom 
försäkringsbranschen att vi har Larmtjänst.

En liknande organisation i Lettland hade 
då kontaktat Larmtjänst och berättat att en 
traktor med svenskt registreringsnummer hade 
beslagtagits i Litauen. Då inleddes processen med 
att få tillbaka traktorn till Sverige.

– Det går ganska fort att få fram alla dokument 
som krävs för att bevisa att traktorn tillhör oss. 
Vi måste ha en polisanmälan, registreringsbevis, 
bevis att vi har betalat ut ersättning för den, 
apostille som intygar att en signatur på ett 
dokument är äkta och även en fullmakt, säger 
Mats Harbäck. 

– I det här fallet stötte vi på patrull då en 
advokat hävdade andra saker. Vi var då tvungna 
komma upp med ännu mer bevisning på att 
traktorn verkligen tillhör oss.

Innan traktorn transporteras till Sverige vill 
dock Mats Harbäck ha bilder på fordonet som 
intygar att den är i så pass bra skick att det är 
värt att ta tillbaka den till Sverige.

– Det hör inte direkt till vanligheterna att vi 
får samtal om traktorer som hittats utomlands, 
men vid större tillslag i Baltikum kan det hända 
att vi får samtal om båtmotorer och liknande som 
hittats. Då vill man gärna se att de är i ett bra 
skick.

Traktorn som stals sommaren 2015 har ännu 
inte transporterats till Sverige utan processen 
att få hem den fortsätter. Mats Harbäck är dock 
positiv och tror att det hela kommer lösa sig inom 
kort.

– Det är givetvis frustrerande att vänta så 
länge. Vi har skickat över alla dokument som 
krävs och nu är det upp till organisationen i 
Lettland att skicka över den. Jag tror det kommer 
lösa sig så småningom och vi kommer få tillbaka 
vår traktor, avslutar Mats Harbäck. 
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Ta dig lite tid och få chansen att vinna en 
brandsläckare, värde 350 kr.  

Dragning av tre vinnare med rätt lösning den 
15 augusti. Vinnarna meddelas personligen. 
Vinsten hämtas på ditt närmaste lokalkontor.

Klipp ut korsordet och posta det till oss eller ta en bild och maila  
det till: korsord@lfj.se Skicka korsordet senast den 8 augusti 2020 till:  
Länsförsäkringar, ”Din gård i länet”, Box 623, 551 18 JÖNKÖPING.

VINN FINA PRISER Texta tydligt

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON

Knep & Knåp
RENAR PÅ 
INSIDAN

MAN-
SCHETT-

VERB

FÖLJER 
TILL DAGS
I KAR MED 

KLOR

OFTA EN 
FORM-

SAK
GAMLA 

KÄMPAR

SAKNAR 
EJ 

REGEL

GNATAR KAN SES 
I OSLO

VALUTA HUVUD-
ORGAN

PIGG PÅ 
VÄXTER

LÄMNAR 
MAN REN
TID OCH 
TÄVLING

HOVDAM
PLATS FÖR 

STYCKE
TJOCKNA

SKICKAR 
MED

UPPSATT 
INDIAN URDJUR

PEKHÅLL
SÄTTER 

DIT
DE GÅR 

FRÅN PER-
SON TILL 
PERSON 

GEORGIA
KÖR-

STÄMMA

PRISAD 
FARS-

GUBBE
BRUKAR 
FÖTTER
MÄTTAR 
MÅNGA

BART
VARDAGS-

TAL

HÖGSTA-
DIEELEVER

HERRE I 
PULLOVER

KERTÉSZ 
I HYLLAN
STIA-
DAM

VAR  
KAMERAN 

FÖRR
APAR

SKICKA
ETT SISTA 
RINGSLAG

PRONO-
MEN VACKLAR

BOR PÅ 
OST-

SIDAN
TIDER VI 
MINNS

AV RINGA 
VÄRDE

SITTA PÅ 
PASS

OPPONERA 
SIG 

EMOT

KATT

BÖR 
KUNNA TA 

SKRUV

FÅ IHOP

KNYCKT
SLÅ I 

SAKER
KRÄVER 

SINA 
OFFER

ÄNGLA-
STAD

GÖMSLE

SVANTE 
DREJENSTAM
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Anders Göransson
Försäkringsförmedlare 
Gränna, Hakarp, Huskvarna, Järsnäs,  
Kaxholmen, Lekeryd, Skärstad, Svarttorp,  
Linderås, Adelöv, Vireda, Hagrida.  
Lantbruksförsäkring 
Mobil 073-637 09 96
E-post anders.goransson@lfj.se

Anders Fyhr
Försäkringsförmedlare
Almesåkra, Bodafors, Forserum,  Malmbäck,  
Nässjö stad, Vaggeryds kommun, Ödestugu 
Lantbruksförsäkring 
Telefon 0380-123 93
Mobil 0708-13 25 50
E-post anders.fyhr@lfj.se

Camilla Axson Svensson
Bankrådgivare lantbruk
Nässjö 
Telefon 0380-57 58 57
E-post  camilla.axsonsvensson@lfj.se

Carin Wallin
Bankrådgivare lantbruk
Tranås
Telefon 036-19 92 83
E-post carin.wallin@lfj.se

Christine Wikstrand
Försäkringsförmedlare 
Bankeryd, Barnarp, Kristina-Ljungarums  
församling, Järstorp, Jönköping Sofia  
församling, Månsarp, Norrahammar,  
Norra Mo-Bottnaryd
Lantbruksförsäkring
Telefon 036-37 75 01
Mobil 0705-25 63 68
E-post christine.wikstrand@lfj.se

Claes Göran Petersson
Försäkringsförmedlare 
Gislaveds kommun
Lantbruksförsäkring
Telefon 0371-307 01
Mobil 0706-73 94 41
E-post Claes-goran.petersson@lfj.se

Gabrielle Davidsson
Bankrådgivare lantbruk
Värnamo 
Telefon 0370-34 43 21
E-post gabrielle.davidsson@lfj.se

Jessica Sällqvist
Försäkringsadministratör
Telefon 0383-75 75 04
Mobil 070-734 62 23
E-post jessica.sallqvist@lfj.se

Johnny Gustafsson
Bankrådgivare lantbruk
Vetlanda
Telefon 0380-57 58 05
E-post johnny.gustafsson@lfj.se

Katarina Stenqvist
Bankrådgivare lantbruk
Jönköping
Telefon 036-19 92 91
E-post katarina.stenqvist@lfj.se

Kent Claesson
Försäkringsförmedlare
Värnamo och Gnosjö kommun
Lantbruksförsäkring.
Telefon 0370-34 43 79
Mobil 0733-22 87 87
E-post kent.claesson@lfj.se

Lars-Åke Carlsson
Försäkringsförmedlare
Bellö, Karlstorp, Bruzaholm, Kråkshult,  
Edshult, Kvillsfors, Eksjö socken,  
Mariannelund, Hjältevad, Pauliström,  
Hult, Ökna, Ingatorp
Lantbruksförsäkring
Telefon 0496-212 69
Mobil 0705-47 99 85
E-post lars-ake.carlsson@lfj.se

Maritha Henriksson
Försäkringsförmedlare
Värnamo
Telefon 0370-34 43 68
Mobil 0708-71 19 49
E-post maritha.henriksson@lfj.se

Mikael Richardsson
Försäkringsförmedlare
Bringetofta, Bäckaby, Fröderyd,  
Lannaskede, Ramkvilla, Sävsjö kommun,  
Nydala församling, Södra Solberga
Lantbruksförsäkring
Telefon 0382-130 86
E-post mikael.richardsson@lfj.se

Nils-Gunnar Andersson
Försäkringsförmedlare
Säby, Frinnaryd, Marbäck, Lommaryd,  
Askeryd, Bredestad, Bälaryd, Flisby,  
Norra Solberga, Flisby, Barkeryd, Forserum,  
Nässjö norra, Norra Sandsjö, Eksjö östra.
Lantbruksförsäkring
Telefon 0380-55 06 19
Mobil 070-377 04 67
E-post nils-gunnar.andersson@lfj.se

Ove Moberg
Bankrådgivare lantbruk
Jönköping
Telefon 036-19 91 31
E-post ove.moberg@lfj.se

Roger Samuelsson
Försäkringsförmedlare
Alseda, Björkö, Bäckseda, Ekenässjön,  
Holsby, Höreda, Korsberga, Lemnhult,  
Mellby, Myresjö, Nye, Näsby, Näshult, 
 Nävelsjö, Stenberga, Skede, Skirö,  
Vetlanda socken
Lantbruksförsäkring
Telefon 0381-400 24
Mobil 0706-37 78 32
E-post roger.samuelsson@lfj.se

Anna Werbitsch Arnell
Lantbruksansvarig
Telefon 036-19 92 45 
E-post anna.w.arnell@lfj.se

Posttidning B
Länsförsäkringar Jönköping
Box 623, 551 18, Jönköping

AVSÄNDARE / SENDER

Vi finns 
 där du finns

Vi på Länsförsäkringar Jönköping finns alltid nära till hands. Vi har lokala kontor 
över hela länet och enga gerade medarbetare som känner till bygden och har  
kunskap om de gröna näringarna. Genom att erbjuda både bank och försäkring 
gör vi det tryggt och enkelt för dig som har gård, skog och lantbruk.  

Du når oss enkelt via vår app Rådgivaren eller lansforsakringar.se/jonkoping. 
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