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Ännu ett år närmar sig sitt slut
Nu är vi halvvägs in i december och det är dags för bokslut snart – i vart fall för året. 2019
kommer vi bland annat att komma ihåg som ett fantastiskt skördeår, där jag åter igen
vill berömma odlarnas förmåga att ta till sig info från rådgivningen. Från ett grymt tjockt
bestånd på höstgrödorna i våras har ni använt kunskap och teknik för att få med er både
skördenivåer och kvaliteter samt dessutom hållit grödan stående i stort sett hela säsongen.
Riktigt bra gjort!

Under den ljusa delen av året ser jag en hel del grödor på väg till och från qvarnen, men
så här års bara en kort tid mitt på dagen såklart. Jag tyckte länge att höstsäden såg ganska
tunn och lite plågad ut på grund av relativt sen sådd, svalt väder och vattenmättnad, men
för några veckor sedan reflekterade jag över att flertalet fält har tätnat rejält och att bestånden ser trevliga ut. Kanske kan det bli ett normalt bestånd att ta hand om på våren efter ett
par år med väldigt olika förhållanden...

Havreqvarnen reser sig snart ovan jord

Även om vi idag ”bara” hanterar vete och råg så närmar det
sig den tiden då vi kommer att köra de första havrekärnorna
igenom nybygget här på Berte Qvarn. Det ser vi såklart fram
emot och helt klart finns det ett intresse från olika delar i livsmedelsbranschen för havre och vi får många förfrågningar.
Vi har lovat oss själva att köra igång i en lagom takt så att vi
hinner med att köra in oss på anläggningen för att öka efterhand. Bygget kommer att pågå under hela nästa år där den
stora biten är installationen av utrustningen. Under januari
- febuari kommer betongskelettet på plats och i april - maj
börjar installationerna av utrustningen.

Är du intresserad av havreodling, så kontakta mig gärna. Det
finns även en del info på vår hemsida.
Vi ser behov av både ekologisk och konventionell havre.
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Bertegruppen vinner Falkenberg Kommuns Miljöpris
Slutligen måste vi få berätta att Bertegruppen nyligen vunnit Falkenbergs kommuns
miljöpris och det är förstås något vi är otroligt stolta över.
Motiveringen lyder som följer:

”Bertegruppen har på ett föredömligt sätt integrerat hållbarhet i affärsstrategin. Deras stegvisa utvecklingsarbete mot ambitiösa hållbarhetsmål
involverar personal och leverantörer och präglas också av en stor omsorg
om Slöinge och framtidens generationer.”

Det vi sår idag får vi skörda imorgon, brukar vi säga. Miljöpriset är en fin bekräftelse längs
vägen. Vi har en genuin vilja att fortsätta att hitta smartare sätt att göra det vi gör, så att vi
steg för steg blir bättre i framtiden, säger Helena Stenström som är hållbarhetschef i Bertegruppen.

På återseende 2020

Med detta önskar vi er alla
en riktigt God Jul & Gott Nytt År
ert
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från hela gäng

0346-71 52 42

fredrik@berteqvarn.se
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