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Detta nyhetsbrev ingår i det svenska landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU. 

LEDARE

Vi kan blicka bakåt mot en fantastisk MAT-runda 
som genomfördes i september. Ännu fler före-
tagare inom livsmedelskedjan var i år med och 
arrangemanget lockade även i år många besökare 
till länets landsbygd och lantbruk. Matrundan är 
bara en del i vårt arbete med Kronobergs livs-
medelsstrategi. 

På Länsstyrelsens Landsbygdsavdelning pågår 
arbetet för fullt med att handlägga olika stöd 
och göra olika kontroller till exempel inom 
djurskydd. 

Vi arbetar just nu med delutbetalning av miljö- 
ersättning till betesmarker, ekologiskt stöd och 
kompensationsstöd som kom till de flesta lant-
brukare fredag 22 oktober. Visste du att kontrol-
lerna i fält är en förutsättning för att få betala ut 
pengar till länets lantbrukare? I år kontrollerar 
vi över 2 000 skiften och gör ett antal djur- och 
tvärvillkorskontroller. Ändå gör vi på grund av 
pandemin betydligt färre kontroller än ett vanligt 
år. I sommar har EU ställt högre krav på Sverige 
att göra efterkontroller om avbetningen inte är 
godkänd vid första kontrolltillfället. 

Inom landsbygdsstöden arbetar vi med att 
besluta om inneliggande ansökningar om 
bland annat investeringar i djurstallar. Här har 
vi ansökningar som legat inne ett tag och de 
pengar som vi fick under våren räcker inte. Har 
du investeringar på gång råder jag dig ändå att 
skicka in din ansökan för att vara med och tävla 
om eventuella nya pengar. Länsstyrelsen har 
fortfarande ett par miljoner kronor att fördela i 
startstöd till den som är under 40 år och startar 
jordbruks- eller trädgårdsföretag på heltid. 

Regeringen beslutade nyligen om investerings-
stöd till täckdikning, energi- och 
klimat samt insatser för att han-
tera den växande vildsvinsstam-
men. Vi räknar med att de stöden 
öppnas för ansökningar senare i 
höst. Ta kontakt med någon av 
våra handläggare innan du söker.

VI ARBETAR FÖR ER 

Stefan Carlsson
Landsbygdsdirektör

UTBETALNINGAR 2021 OCH  
ÅTERKRAV AV JORDBRUKARSTÖD
Utbetalningar
Årets delutbetalningar av jord-
brukarstöd inleddes 22 oktober. 
Delutbetalningen omfattar 85 
procent. 

Den 3 december börjar slut- 
utbetalning för de flesta stöden. 
Sist ut, 10 december, inleds slut- 
utbetalning för miljöersättning 
för restaurering av betesmarker 
och slåtterängar samt miljöer-
sättning för skötsel av våtmar-
ker och dammar.   

Om handläggningen av din 
ansökan tar längre tid kan du 
få utbetalningen senare än vad 
som står i planen. 

När handläggningen av din 
ansökan är klar kommer den 
med i våra löpande utbetal-
ningar som vi gör varje vecka. 
På Mina sidor kan du följa dina 
ärenden, se när Länsstyrelsen 
har fattat beslut och hur mycket 

pengar du ska få. Du hittar 
informationen under Mina 
utbetalningar. 

Återkrav
Vi har även uppdraget att reglera 
felaktigt utbetalda jordbrukar-
stöd genom återkrav. Senaste året 
har vi arbetat med återkravsären-
den för åren 2015–2020. 

Hittills har 631 ärenden om 
återkrav beslutats för cirka  
3 500 000 kr. Det kan jämföras 
med att vi 2015–2020 gjort  
47 107 utbetalningar av jord-
brukarstöd för sammanlagt 1,5 
miljarder kronor. 
Återkravsärenden 
kommer fram-
över att hanteras 
mer löpande. 
 

Maria Sjöberg
maria.t.sjoberg@lansstyrelsen.se

På grund av att post till jord-
brukarstöd och landsbygdsstöd 
har minskat i omfattning har 
det beslutats att den centrala 
scanningen upphör från den 31 
december 2021. Därefter gäller:

• Jordbrukarstöd 
Den gamla adressen Länssty-
relsen i Kronobergs län, FE9, 
Box 204, 826 25 Söderhamn 
ersätts med:  
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Enheten för jordbrukarstöd – 
handläggning 
351 86 Växjö

 Det går också bra med e-post:  
Jordbrukarstod.Kronoberg@
lansstyrelsen.se

• Landsbygdsstöd 
Den gamla adressen Länssty-
relsen i Kronobergs län, FE30, 
Box 204, 826 25 Söderhamn 
ersätts enligt följande:

 Alla handlingar som gäller 
nya ärenden för ansökan eller 
ansökan om utbetalningar ska 
laddas upp via e-tjänst Mina 
sidor på Jordbruksverkets hemsi-
da.

 För handlingar som rör 
omprövningar av beslutade 
ärenden, kontakta ärendets 
handläggare. Om inget annat 
bestäms ska handlingarna 
skickas med e-post till: 
landsbygdsstod.kronoberg@
lansstyrelsen.se

ÄNDRADE SCANNINGSRUTINER
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Fredrik Holm 
fredrik.holm@lansstyrelsen.se

NY FÖRSTÄRKNING TILL INVESTERINGSSTÖDEN
Investeringsstöden till lant-
bruket och landsbygden får 
förstärkningar i sin budget 
med cirka 18 miljoner kro-
nor i Kronobergs län. Det 
är välkomna pengar till våra 
sökande som i flera fall står 
i kö för företagsstöd. Några 
är nya satsningar som vi inte 
har sett tidigare.

Kronoberg leder vildsvins- 
arbete
Regeringen fortsätter att 
bygga upp en organisation 
för att hantera vildsvinspro-
blemen i landet. På nationell 
nivå satsar staten sex miljo-
ner kronor i ett projekt som 
Länsstyrelsen i Kronoberg 
koordinerar. 

Det finns möjlighet att 
söka stöd för investeringar 
i uppsamlingscentraler, vilt-
hanteringsanläggningar och 
i detaljhandel för att ta hand 
om vildsvin. Utlysningar 
kan eventuellt komma att 
tillämpas.

Energi och klimatinveste-
ringar
Det har kommit lite pengar 
för klimatinsatser i lant-
bruket. Vanligast är extra 
lagringskapacitet och gödsel-
brunnar utöver lagkrav för 
att optimera spridningen av 

gödsel, men det kan också 
gälla annan teknik. Det finns 
även lite pengar för energi-
effektivisering, exempelvis 
värmeväxlare av frånluft i 
stallar.

Styrning av pengar genom 
utlysningar
För vissa av stöden som 
tillförs pengar har Närings-
departementet och Jord-
bruksverket en överenskom-
melse om att utlysningar ska 
genomföras. 

Det innebär att vi bara 
tar emot ansökningar för 
stöden under en annonserad 

tidsperiod. När utlysningen 
sker är inte bestämt. Följan-
de stöd kommer att utlysas:

• Investeringsstöd – struk-
turkalkning: En effektiv 
åtgärd för att förbättra 
lerjordar och minska 
läckagen av närsalter från 
dessa. Mellan fem och åtta 
ton kalk per hektar blandas 
ned i jorden. 

• Investeringsstöd – täck-
dikning: En nationell sats-
ning för att lyfta kvaliteten 
på åkermarkerna. Här 
finns mycket pengar.  

• Miljöinvestering – kalk- 
filterdiken: En miljöinves-
tering som anläggs i sam-
band med ny täckdikning 
på lerjordar. Kalk blandas 
in i jorden vid återfyllning 
av dikena.

Typ av stöd Budget för Kronoberg

Investeringsstöd strukturkalkning lägsta investeringskostnad 30 000 kr,  
40 procent i stöd

  
253 000

Investeringsstöd täckdikning, Lägsta investeringskostnad 100 000 kr,  
30 procent  i stöd

 
3 944 000

Investeringsstöd – energieffektivisering 1 224 000

Investeringsstöd – klimatinsatser i jordbruket 824 000

Miljöinvestering – kalkfilterdiken, regler oklara 315 000

Investeringsstöd för nya jobb – besöksnäring, diversifiering med mera 822 000

Investeringsstöd för nya jobb – underlätta vildsvinsköttets väg till  
konsument (företagsstöd)

 
2 478 000

Johan Karlson
johan.karlson@lansstyrelsen.se

Vi har fått information om 
att personer felaktigt påstår 
att de är djurskyddshandläg-
gare från Länsstyrelsen. 

Om du får kontroll-
besök av Länsstyrelsen, 
oavsett om det beror på en 
anmälan eller om det är en 
normalkontroll, ska hand-
läggaren kunna visa tjänste-
legitimation som styrker an-
ställning på Länsstyrelsen. 
All personal har dessutom 
märkta kläder som det står 
Länsstyrelsen på.

Känner du dig ändå 
osäker på att personen 
verkligen kommer från 
Länsstyrelsen kan du ringa 
till vår växel och få hjälp att 
få det bekräftat.

SE UPP FÖR FALSKA DJURSKYDDSHANDLÄGGARE

Länsstyrelsens personal har märkta kläder.

mailto:fredrik.holm@lansstyrelsen.se
mailto:johan.karlson@lansstyrelsen.se
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Vi är nog många som stått 
i kassan för att betala – och 
kortet fungerar inte! Det 
brukar oftast räcka med att 
prova en gång till, men vad 
händer om detta händer 
alla – samtidigt – i ett större 
område? Och om proble-
men kvarstår i många dagar? 
Detta var temat för en 
workshop 

som Högskolan i Skövdes 
forskningsprojekt ”CC-
RAAAFFFTING” genom-
förde på residenset i Växjö 
förra året.

Rollspel
Forskningsprojektet skulle 
ta fram konkreta tips och 
råd samt teoretisk förståelse 
för vilka åtgärder som är 
gynnsamma för en snabb 
återhämtning. Metoden de 
använde var en kombina-
tion av datorsimulering 
och rollspel. För delta-
garna innebar det att de, 
tillsammans, fick välja 
olika åtgärder i olika 
givna situationer. Valen 
påverkade spelets 
”samhälle”. 

Representanter 
från kommuner-
nas krisberedskap, 
polisen, en lokal 
sparbank, en livs-

medelsbutik, Loomis och 
Länsstyrelsen deltog i tre 
spelomgångar, som pågick 
under en heldag. 

Under spelet kastade 
spelledaren in olika händel-
ser (hamstring, stöldvåg, 
ryktesspridning, med mera) 
som deltagarna var tvungna 
att hantera. Samtidigt skulle 
de analysera vad de kunde 
gjort bättre.

Lärdomar
Spelet visade på ett spännan-
de sätt vilka begränsningar 
och möjligheter som finns i 
vårt samhälle. Om kontan-
terna tar slut i bankomaterna 
– har då Loomis kapacitet 
att fylla på dem snabbt? 
Fungerar det att placera ut 
någon som fysiskt tar betalt 
för drivmedel vid obeman-
nade stationer? 

En slutsats är att kom-
munikation och upparbetade 

kontakter mellan aktörer är 
avgörande för hur samhället 
påverkas av ett långvarigt 
stopp i kortbetalningar. 

Det blev också tydligt att 
det är viktigt att agera i tid, 
att inte vänta och hoppas att 
det löser sig. Samtidigt kan 
alltför kraftfulla åtgärder i 
ett tidigt skede göra situatio-
nen värre. En svår balans-
gång alltså! 

På CCRAAAFFFTING 
– Högskolan i Skövde kan 
du läsa mer om projektet, 
som slutredovisades i maj. 

Du kan även se den 
inspelade slut-
konferensen.  
på www.his.se.

 Jennie Fredriksson
jennie.fredriksson@

lansstyrelsen.se

NÄR BETALSYSTEMEN KRASCHAR…

Regeländringen om att  
jägare ska få överlåta vild-
svinskött direkt till konsu-
menter skjuts framåt i tiden. 
Livsmedelsverket har ju 
bland annat föreslagit att 
en jägare ska kunna sälja 10 
hela vildsvin och kött från 
ytterligare 10 vildsvin direkt 
till konsument. Dessa regler 

hanteras av regeringen nu 
och träder nog tidigast i 
kraft vid halvårsskiftet 2022.

Förvaltningsplan
Länsstyrelserna i vildsvins- 
länen, bland annat Krono- 
bergs län, arbetar under 2021 
med att revidera sina för-
valtningsplaner för vildsvin. 
Vi utgår från den nationella 
förvaltningsplanen som tagits 
fram av Naturvårdsverket 
och som gäller till och med 
2025. Målen är att minska 
trafikolyckor, skördebortfall 
och skador på enskilda och 
offentliga fastigheter orsaka-
de av vildsvin. Ett förslag till 
regionalt mål för Kronoberg 
är att jägare ska kunna lämna 
in vildsvin till olika anlägg-
ningar året om.

När vi kommer till vilka 
åtgärder som ska genom-

föras och av vem är det 
inte helt enkelt. De främsta 
aktörerna i förvaltningen av 
vildsvin är markägare och 
jägare. Länsstyrelsen och 
Viltförvaltningsdelegationen 
ansvarar för övergripande 
vägledning, men har inte den 
tydliga roll eller de verktyg 
som finns i förvaltningen av 
älgstammen.

En aktiv vildsvinsförvalt-
ning är beroende av såväl 
enskilda initiativ som sam-
verkan mellan intressenter – 
inte minst på lokal nivå.  
I förslaget till förvaltnings-
plan nämns hur vildsvinsjak-
ten kan förbättras och 
effektiviseras på olika sätt.

Stöd till vildsvinsinvesteringar
Genom dialog och samver-
kan med Jordbruksverket 
har Länsstyrelsen i Krono-

berg bidragit till ändringar i 
Landsbygdsprogrammet som 
ska stödja åtgärder i en aktiv 
vildsvinsförvaltning. 

Det innebär såväl investe-
ringar i att trimma vildsvins- 
kedjan från skog till bord 
som insatser för att förbätt-
ra samarbetet på nationell 
nivå genom en utökning av 
det vildsvinsprojekt som vi 
driver. 

Läs mer om ändringarna 
i Landsbygdsprogrammet i 
artikeln ”Ny förstärkning till 
investerings-
stöden” på 
sidan 3.

AKTUELLT I REGERINGENS VILDSVINSPAKET

Ulf Larsson 
ulf.larsson@ 

lansstyrelsen.se

www.his.se
mailto:jennie.fredriksson@lansstyrelsen.se
mailto:jennie.fredriksson@lansstyrelsen.se
mailto:ulf.larsson@
lansstyrelsen.se
mailto:ulf.larsson@
lansstyrelsen.se
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Finns det någon bättre 
känsla än när du fått in årets 
skörd och kan sluta följa 
väderprognoserna minst 
en gång i timmen? Du drar 

det där djupa andetaget och 
känner doften av höst. Det 
gick bra det här odlingsåret 
också. Men tänk om det inte 
gjorde det? Tänk om någon-

ting väsentligt 
slutade att 
fungera i 
naturen – 
en ekosys-
temtjänst 
till exem-

pel?
En ekosys-

temtjänst som är 
hotad är den polli-

nering som utförs av vilda 
pollinatörer. Deras livsmiljö 
har minskat drastiskt och vi 
ser en oroande nedgång av 
både antal arter och antal in-
sekter. Idag är 30 procent av 
våra vildbin, 20 procent av 
våra fjärilar och 10 procent 
av våra blomflugor hotade. 

Det är en skrämmande 
utveckling, men agerar vi 
nu kan vi förhoppningsvis 
vända trenden. I andra delar 
av världen har förlusten av 
pollinatörer blivit ett enormt 
ekonomiskt problem när 
avkastning och kvalitet av 
blommande grödor avsevärt 
försämrats. 

Ni lantbrukare har en 
unik position att stötta 
den biologiska mångfalden 
och se till att denna viktiga 

ekosystemtjänst finns kvar 
till förmån för kommande 
generationers skördar. 

Vad kan du göra? 
• Värna om sälg, äppelträd, 

hagtorn och andra blom-
mande träd och buskar 
(plantera även nya)

• Slå inte hela klövervallen 
samtidigt

• Slå vägkanter i augusti/
september

• Så äng
• Undvik kemikalier
• Skrapa fram sandig mark 

eller lägg upp en sandhög 
de kan bo i

• Borra hål i stockar 

Alla åtgärder, små som 
stora, gör skillnad! Vill du 
ha hjälp att utforma en plan 
för din odling eller ekono-
miskt stöd för 
åtgärder är du 
välkommen 
att kontakta 
oss.

Pollinatörerna behöver mat under hela säsongen. Det är därför 
viktigt att det alltid finns något som blommar. 
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Från och med 1 juli 2021 är det 
möjligt att skyddsjaga trana på eget 
initiativ under tiderna 1 april – 31 
maj och 1 augusti – 30 september. 

Förutsättningarna för skyddsjak-
ten är att fåglarna uppträder i flock 
på minst fem individer och att de 
åstadkommer skada på oskördad 
gröda. 

Om du skyddsjagar trana på 
eget initiativ måste du rapportera 
till Länsstyrelsen hur många tranor 
du skjutit senast 31 december det 
år som skyddsjakten görs. Några 

begränsningar i hur många tranor 
du får skjuta på eget initiativ under 
skyddsjakttiden finns inte. 

För sångsvan gäller samma sak 
som trana men under tiden 1 okto-
ber – 31 mars.

Önskar du 
skyddsjakt på trana 
eller sångsvan under 
andra tider ansöker 
du om skyddsjakt 
hos länsstyrelsen som 
tidigare.  

FÖRÄNDRAD SKYDDSJAKT  
PÅ TRANA OCH SÅNGSVAN

Per Ekerholm
per.ekerholm@
lansstyrelsen.se

 Josefin Töllborn 
josefin.tollborn@ 
lansstyrelsen.se

INVESTERA  
I VILDA  
POLLINATÖRER 

Vid skyddsjakt bör du i första 
hand skjuta ungfåglar.  
Illustrationen visar skillnaden; 
ungfågel till vänster och vuxen 
trana till höger.
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MAT 2021 är över. Årets 
MAT har innehållit många 
olika delar som riktat sig 
till både konsumenter och 
branschfolk inom livsmed-
elsproduktion, offentliga 
måltider och restaurang. 
Vi är glada och nöjda och 
laddar nu om på nytt inför 
nästa års MAT-evenemang. 
Nedan följer några nedslag 
i tre delar av MAT-evene-
manget. 

Småländskt pizzamäster-
skap
En höstdag i början av sep-
tember är förberedelserna 
inför det första småländska 
pizzamästerskapet någonsin 
i full gång. 

Enorma pizzaugnar 
monteras upp på residensets 
innergård i Växjö och de 
lokala råvarorna läggs upp, 
inbjudande för de tävlande 

att välja mellan. Det är en 
fröjd för ögat! 

Och snart ska luktsin-
net få sin belöning när 12 
pizzerior från Kronobergs, 
Kalmar och Jönköpings län 
börjar baka. Utmaningen 
är att baka två pizzor – en 
vegetarisk och en småländsk. 

Unikt nyskapande
Juryn, som består av erfar-
na pizzabagare, kockar och 
landshövdingen, får prov- 
smaka totalt 24 pizzor. 

Alla bidragen är unika, 
nyskapande och helt fantas-
tiskt väldoftande. Slutligen, 
efter en lång dag, utses den 
värdiga vinnaren – Kaffestu-
gan i Böda – som bakade en 
pizza med rökt rådjur, ling-
on, småländsk chèvre och 
surkål samt en pizza med 
äpplen, honung och nötter. 

 

Livesända seminarier och 
kunskapsbuffé
En inspelningsstudio på 
Linnéuniversitetet har 
dekorerats med äppellådor, 
pumpor och dahlior. Spän-
ningen är olidlig när kame-
rorna börjar spela in och 
sända två dagar fullspäckade 
med spännande talare och 
reportage. Två dagar med 
kunskap om mat i fokus. 

Den första dagen an- 
griper offentliga måltider  
ur olika vinklar; hållbarhet, 
nutrition och socialt väl-
mående. Den andra dagen 
djupdyker i krisberedskap 
i lantbruket och på lands-
bygden, mathantverk och 
baljväxter. 

Missade du de två dagar-
na finns det möjlighet att ta 
del av programmet i efter-
hand på www.matsmaland.se.
 

MAT-rundan
Himlen spricker upp och 
solen visar sig en stund. 
Men snart börjar hösten 
bita i kinderna och man 
vill helst kura in sig och 
dricka en kopp varmt te. 
Trots det växlande vädret 
tog sig många människor 
ut på vägarna i länet under 
MAT-rundan. 

Vi njöt av vackra grönsa-
ker, doftande kakor, smak-
rika drycker och mycket 
annat. Stämningen var upp-
sluppen och glad och många 
besökare 
uppskattade 
att få kom-
ma och se 
företagarnas 
verklighet. 
Lands- 
bygden 
lever! 
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Rebecka Wikström
rebecka.wikstrom@

lansstyrelsen.se

MAT 2021 
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Odlingsrösen
Från och med att människan 
började odla marken ser vi 
tydliga spår av brukande. 
De allra äldsta röjningsrös-
ena – ”hackerör” – är vanli-
gen från bronsåldern alltså 
cirka 1 800 – 500 f.Kr. De 
är låga, ofta övertorvade och 
har inte större stenar än man 
orkade bära. Ibland kan man 
se stenröjda gamla åkerfor-
mationer mellan rösena. 

I och med jordbrukets 
utveckling blev åkrarna allt 
större och ny mark uppod-
lades. Stenen, även från 
de gamla rösena, samlades 
i större och högre rösen, 
stentippar, stenmurar eller 
på åkerholmar. 

Hägnader
De första hägnaderna 
byggdes av det material som 
fanns att tillgå; trä, ris eller 
sten, ofta i kombination. De 
äldsta och bäst bevarade är 
stenmurarna och de tidigaste 
har daterats till järnåldern. 

Det finns två grundtyper 
av stenmur:

• Enkelmuren, som är äldst, 
består av en enkel rad med 
staplade stenar, ibland med 
dubbla rader i botten. Den 
kompletterades ofta med 
ris som lades eller hängdes 
över muren. 

• Dubbelmuren, eller skal-
muren, består av ett grävt 
dike till frostfritt djup fyllt 
med sten. Därpå byggdes 
”skalet”, ytterkanterna, 
och mellanrummet fylldes 
med sten. Den blev vanlig 
i samband med nyodling-
arna och skiftesreformerna 
under 1800-talet, då åk-
rarna röjdes från oerhörda 
mängder sten. 

Fägator
Fägator har hägnader på 
båda sidor och användes 
för att driva djuren ut till 
betesmarkerna, som ofta var 

skogsbete. De kunde ibland 
bilda hela nät där de använ-
des av flera gårdar eller byar 
gemensamt. Fägatan sam-
manfaller ofta med bygatan 
som är lika gammal som 
radbyn, alltså cirka 1 000 år.

Åkerholmar
Åkerholmar består oftast av 
stenig moränmark eller häl-
lar som sticker upp ur åkern. 
Många har tidigare varit del 
av ängsmark som senare 
har uppodlats till åker. Ofta 
finns där gamla träd med 
spår av lövtäkt och rester av 
hävdgynnad flora.

Brukningsvägar
Brukningsvägar har funnits 
så länge det har använts  
någon form av vagn eller 
släde. Man lät dem följa ter-
rängen för att inte inkräkta 
på odlingsmarken, och de 

lades högt för att undvika 
fuktig mark. 

Vägsträckningarna kan 
vara desamma som idag. 
Den äldsta kända bruknings-
vägen är daterad till 1630- 
talet. Efter skiftena anlades 
nya vägar och fägator som 
ofta följde fastighetsgrän-
serna.

Öppna diken
Redan på medeltiden dika-
des åkermarken för att leda 
bort överskottsvatten och 
förbättra avkastningen.

Diken lades ofta i gränser 
mellan gårdar eller mellan 
olika ägoslag och kan ha ett 
kurvigt lopp. Dikena som 
anlagts senare för avvattning 
av torvmarker blev rakare. 

Torpgrunder
De första torpen byggdes på 
herrgårdarnas marker under 

1600-talet, men de flesta till-
kom från slutet av 1700-talet 
och 1800-talet. 

De byggdes oftast i 
skogsmark eller på annan 
svårbrukad mark. 

Resterna kan vi idag se 
som övertorvade grunder 
med hörnstenar och den 
nedrasade skorstensstocken. 
Fler grunder av uthus kan 
finnas i närheten och kring 
grunderna finns ibland gam-
la fruktträd, bärbuskar och 
trädgårdsväxter.

SPÅREN I LANDSKAPET

AGRARHISTORIA DEL 3  

Åkerholme.

Ing-Marie Nicklasson 
Nyligen pensionerad  

medarbetare 

Brukningsväg.Fägata.
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KOMPETENSUTVECKLING OCH RÅDGIVNING

Välkommen på kurs om ekologisk växtodling. 
Madeleine Wiström från Hushållningssällska-
pet som har många års erfarenhet av ekologisk odling medverkar. 
Hon går igenom odling av vall och spannmål samt en del om pro-
teingrödor. Kursen passar dig som vill fördjupa dina kunskaper 
och dig som är nyfiken på ekologisk växtodling.

Tisdag 30 november kl. 17:00–20:00, Viljan Brittatorp, Rottne. 
Anmälan senast 23/11: https://utbildning.jordbruksverket.se   

Välkommen hälsar Anna-Stina Karlsson,   
anna-stina.karlsson@lansstyrelsen.se, 010-223 71 37.

Vill du ha rådgivning 
om åtgärder, stödform 
och skötsel gällande din 
betes-, ängs- eller restau-
reringsmark? Hur gynnar 
du både produktion och 
natur- och kulturvärden? 
Vill du ha hjälp med 
stämpling inför hugg-
ning/restaurering?

Välkommen att kon-
takta oss: Mattias Johan- 
nesson, 010-223 74 91, 
mattias.johannesson@lans-
styrelsen.se. 
Charlotte Frödå, 010-223 
77 45, charlotte.froda@
lansstyrelsen.se

Grundkurs planeras under 
februari och omfattar fyra 
dagar, med möjlighet till en dag 
ytterligare för dig som behö-
ver trädgård/växthus. Du som 
behöver gå repetitionskurs för 
att behålla din behörighet kallas 
per brev. 

Länsstyrelsen planerar att 
genomföra en grundkurs och 
en repetitionskurs som fysiska 
träffar samt en repetitionskurs 
digitalt. Detta kan komma 
att ändras beroende på vilka 
restriktioner som finns för 
Covid-19 vid kurstillfällena.

Välkommen hälsar Anna- 
Stina Karlsson.

Behörighetskurser 
– kemiska bekämp-
ningsmedel

Ekologisk odling av frukt och bär

Ekologisk växtodling 

Förädling av äpplen, digitalt 
Del 1 – Äppeldrycker, 3 november  
kl. 16:00–20:00  
Henriette Smith, produktutvecklare, demon-
strerar dryckestillverkning av äpplen med 
inslag av andra frukter och bär. 

Del 1 – Cider, 4 november kl.17:00–19:00  
John Taylor, Drygcider AB, demonstrerar 
cidertillverkning med engelsk tradition. Sorter, 
krossning, pressning, tankning, buteljering, 
jäsning och mognad. 

Mellan de två delarna använder du den kun-
skap du fått och provar att förädla själv. Samla 
på dig frågor till del två.

Del 2, 10 november kl. 17:00–20:00  
Diskussion och frågestund med Henriette och 
John samt en introduktion till livsmedelshygi-
en och regler med Per Nilsson, Profox. 

Förädling av tackakött, digitalt
Del 1, 23 november kl. 17:00–20:00  
Stefan Eriksson, Årets Kock 2005 går igenom 
sensoriskt test, styckningsdetaljernas möjlig-
heter, tillagning av olika delar och förädling 
av utvalda delar – salta, torka, korv. 

Mellan de två delarna använder du den kun-
skap du fått och provar att förädla själv. Samla 
på dig frågor till del två. 

Del 2, 30 november kl. 17:00–20:00  
Diskussion och frågestund med Stefan samt 
en introduktion till livsmedelshygien och 
regler med Per Nilsson, Profox. 

Välkommen på kurs om att starta ekologisk 
odling av frukt och bär. Kursen är plane-
rad till vecka 48. 

Utförligare inbjudan skickas ut senare, 
men du kan redan nu anmäla ditt intresse 

till: anna-stina.karlsson@lansstyrelsen.se  
Välkommen hälsar Anna-Stina Karlsson,  
010-223 71 37.

Värden i din  
betesmark

Anmälan görs senast två dagar innan del 1 
via: www.lansstyrelsen.se i kalendern.

Välkommen hälsar Rebecka Wikström, 
rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se,  
010-223 73 84.
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