Ida Lindell, Betodlarnas nya generalsekreterare
Jag heter Ida Lindell och tillträder som ny generalsekreterare
för Betodlarna den 1 december. Att ta vid arbetet med och
för svenska betodlare efter Anders Lindkvist är en
spännande utmaning som jag ser fram emot.
Jag kommer från en tjänst på HIR Skåne där jag de senaste
10 åren jobbat som växtodlingsrådgivare i nordöstra Skåne.
På HIR har jag jobbat med ett 30-tal kunder som abonnerar
på HIR-paket. Utöver HIR-kunderna har jag jobbat med bl.a.
EU-rådgivning, internt utvecklingsarbete och diverse projekt.
Jag har också representerat Hushållningssällskapen
Sverige i Växtskyddsrådet, en sammanslutning av
myndigheter och organisationer med uppgift att arbeta
förebyggande för att det ska finnas effektiva och hållbara
metoder för växtskydd.
Jag är uppvuxen i Karpalund, bara ett stenkast ifrån sockerbruket som var i drift när jag var
barn. Under tonåren säsongsjobbade jag på KLF, dels i spannmålslaboratoriet, dels i
mottagningen under skördesäsongen. 2006 skrevs jag in på Ultuna där jag spenderade 4,5 år
på agronomutbildningen, inriktning mark/växt. Under utbildningen gjorde jag ett projektarbete
i Kenya där jag tillsammans med en kursare bl.a. gjorde studier hos lantbrukare med intensiv
odling av sockerrör. En sockerproduktion där lantbrukarens intresse var mycket dåligt bejakat,
som står långt ifrån den svenska sockerproduktionen.
Under ett par sommarlov från Ultuna jobbade jag på Lantmännen SW seed tillsammans med
förädlarna och försökspersonalen. Insikten i förädlarens långa perspektiv från korsning till
färdig sort var intressant och arbetet i Svalöv ledde också till mitt examensarbete där jag
jämförde visuella graderingar av fusariumangrepp i vete och havre med toxinhalter i den
tröskade varan.
2011 tog jag examen från Ultuna och började på dåvarande Hushållningssällskapet
Kristianstad, vilket sedan blev HIR Skåne.
Idag bor jag med min man och våra två döttrar i min fars föräldrahem mellan Kristianstad och
Hässleholm. På gården vid Nävlingeåsens fot finns förutom familjen, en flock höns, ett par
katter och två kaniner. Vi bor mitt i naturen och närheten till natur är viktigt för hela familjen.
Jag trivs bäst hemma i min trädgård där jag snabbt går ner i varv, eller ute på äventyr med
familj och vänner. Äventyren får gärna både vara små på hemma plan och lite större på utflykt,
där man får uppleva saker tillsammans.
Under min tid på HIR har mötet med kunderna, kollegorna och andra kontakter varit den
viktigaste drivkraften. I mötet ställs frågorna och formuleras utmaningarna som skapar nya
möjligheter till utveckling. I min nya roll som generalsekreterare hoppas jag på många nya
givande och utvecklande möten både med odlare och andra i branschen. Att ha en bra dialog
är en förutsättning för att jag, tillsammans med styrelsen, ska kunna driva de frågor som håller
svensk betodlingen attraktiv och stark.

