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28 oktober 2021 kl. 09.00 – 15.30 

Kurs om foder och foderstrategi för nötköttsproducenter 

 

Påminner om denna kurs! Sista anmälningsdag är den 21 oktober!  

På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland anordnar Lantbruksrådgivning i Väst en kurs om att 

utfodra djuren på bästa sätt för klimatet, tillväxt, djurhälsa och för ekonomin. 

Innehåll 

 ○ Helhetstänk från jord till konsument (djuret) – för att få ett kvalitativt grovfoder 

 ○ Hur ser årets vallskörd ut?' 

 ○ Utfodringsstrategi för bästa tillväxt på ungdjuren – finns det en sådan? 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/natur-och-landsbygd/information-till-verksamma-pa-landsbygden/kompetensutveckling-och-radgivning/utsikt.html


 ○ Hur mycket foder äter dikon och vad behöver hon äta? En överutfodrad diko är varken bra för 

klimatet, djurhälsan eller ekonomin. 

 ○ Vi tittar på foderkostnader och foderval 

 ○ Vad behöver djuren och resultatet av olika foderstater 

 ○ Mineraler 

 ○ Gruppdiskussioner 

Mer information om kursen på vår webbplats. 

VAR: Väse hembygdsgård. Adress: Mölntorp 205 Väse 

KOSTNAD: Kursen är gratis. Du betalar endast 195 kr (exkl. moms) för lunch och fika.  

Är du intresserad? Anmäl dig i så fall till Maja-Lena Främling via mejl eller telefon: 

info@lantrbuksradivast.se, 070-207 51 67 

 

            

 

17 - 18 oktober 

Att lyckas med ekologisk lammproduktion 

 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---varmland/2021-08-26-kurs-om-foder-och-foderstrategi-for-notkottproducenter.html
mailto:info@lantrbuksradivast.se


Välkommen på kurs hos Elsa Lund på Lindås Lamm! På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland 

anordnar Hushållningssällskapet en kurs om hur du lyckas med din ekologiska lammproduktion 

och hur du får god tillväxt och kvalitet på dina slaktlamm. 

Kursen är uppdelad på två tillfällen: 

Onsdag den 17 november kl. 17.00 – 20.00 

Torsdag den 18 november kl. 13.00 – 16.00 

Under kursen kommer följande tas upp: 

○ Hur får du bra tillväxt och hög kvalitet på slaktkroppen på dina ekologiskt uppfödda lamm? 

○ Vilka fallgropar ska du undvika för att lyckas med din ekologiska lammproduktion? 

○ Lär dig bedöma lammens kvalitet vad gäller vikt, formklass och fettgrupp! 

Mer information om kursen på vår webbplats 

VAR: Lindås, Karlstad 

KOSTNAD: Ingen 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 november 2021 

Anmäl dig till Karin Granström via SMS till 070-25 76 760 eller e-post till 

karin.granstrom@hushallningssallskapet.se 

                  

 

Tips om digitala behörighetsutbildningar inom specialområden 

För dig som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt och behöver ha en behörighet för 

växtskyddsmedel för områdena växthus, trädgård, betningsmedel, frukt och bär eller golf och 

grönytor finns det i år möjlighet att delta på de digitala behörighetsutbildningar som 

Länsstyrelsen Skåne arrangerar.  

Nedan finns information om de kurser som arrangeras. Notera att informationen om tid och plats 

ibland är preliminär. 

Behörighetskurser arrangeras av flera län. Samtliga behörighetskurser som erbjuds under 

kurssäsongen 2021/2022 går att hitta i Jordbruksverkets kurskatalog som kontinuerligt 

uppdateras. 

> Jordbruksverkets kurskatalog 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---varmland/2021-10-14-att-lyckas-med-ekologisk-lammproduktion.html
mailto:karin.granstrom@hushallningssallskapet.se
https://utbildning.jordbruksverket.se/auth/bankid/bankid.php


Grundkurs att använda 
växtskyddsmedel, växthus 

 Grundkurs att använda 
växtskyddsmedel, trädgård 

Grundkurs 

Tid: 16-19 november 2021, kl. 09.00 – 16.00 

Var: Skype 

Kostnad: 6 900 kr 

Sista anmälningsdag: 1 november 2021 

Inriktningsdag växthus  

Tid: 18 november 2021, kl. 09.00 – 16.30 

Var: Skype 

Kostnad: 1 700 kr 

Sista anmälningsdag: 1 november 2021 

Anmäl dig här 

 Kursen genomförs huvudsakligen digitalt men 

vissa praktiska övningar sker på en fysisk träff. 

Tid: 22-25 mars 2022, kl. 09.00 – 16.00 

Var: Skype 

Praktiska övningar  

Tid: 7 april 2022, kl. 0900 – 16:00 

Var: Nils Holgerssongymnasiet, Skurup 

Kostnad: 6 900 kr 

Sista anmälningsdag: 1 november 2021 

Anmäl dig här 

Grundkurs att använda 
växtskyddsmedel, betningsmedel 

 Vidareutbildning att använda 
växtskyddsmedel, betningsmedel 

Tid: 15-16 februari 2022, 08.30 – 16.30 

Var: Skype 

Kostnad: 5 200 kr 

Sista anmälningsdag: 15 januari 2022 

Anmäl dig här 

 Tid: 17 februari 2022, 08.30 – 16.30 

Var: Skype 

Kostnad: 3 100 kr 

Sista anmälningsdag: 20 januari 2022 

Anmäl dig här 

Vidareutbildning att använda 
växtskyddsmedel, frukt och bär 

 Vidareutbildning att använda 
växtskyddsmedel, golf och 
grönytor 

Genomförs vid två olika tillfällen. 

Första tillfället 

Tid: 7 december 2021, kl. 08.30 – 16.30 

Var: Skype 

Kostnad: 3 100 kr 

Sista anmälningsdag: 7 november 2021 

Andra tillfället (preliminärt) 

Tid: 31 mars 2022 

Var: Skype 

 Tid: 1 mars 2022, kl. 08.30 – 16.30 

Var: Skype 

Kostnad: 3 100 kr 

Sista anmälningsdag: 1 februari 2022 

Anmäl dig här 

https://utbildning.jordbruksverket.se/enrol/index.php?id=12
https://utbildning.jordbruksverket.se/enrol/index.php?id=10
https://utbildning.jordbruksverket.se/enrol/index.php?id=11
https://utbildning.jordbruksverket.se/course/view.php?id=9
https://utbildning.jordbruksverket.se/course/view.php?id=7


Kostnad: 3 100 kr 

Sista anmälningsdag: Inte klart 

Anmäl dig här 

 

Vidareutbildning att använda växtskyddsmedel, växthus 

Länsstyrelsen i Skåne län genomför vidareutbildningen för växthus vid flera olika tillfällen. För ett 

tillfälle har anmälningstiden redan passerat. De tillfällen som följer nedan är de som återstår.  
 

Första tillfället 

Tid: 14 december 2021, kl. 08.30 – 16.30 

Sista anmälningsdag: 14 november2021 

Andra tillfället 

Tid: 13 januari 2022, kl. 08.30 – 16.30 

Sista anmälningsdag: 13 december 2021 

 Tredje tillfället 

Tid: 20 januari 2022 08.30 – 16.30 

Sista anmälningsdag: 20 december 2021 

Fjärde tillfället (preliminärt) 

Tid: 1 februari 2021 

Sista anmälningsdag: Inte klart. 

 

Kostnaden är 3 100 kr oavsett vilket tillfälle du väljer och alla fyra är Skype-kurser. 

Anmäl dig till något av tillfällena här 

 

Utvecklingsgrupp för nötköttsproducenter med inriktning 
ungnötsuppfödning 

Hushållningssällskapet Västra startar upp en 

utvecklingsgrupp för nötköttsproducenter som enligt 

plan ska träffas 4 till 5 gånger under 2021 och 2022. 

Målet med gruppen är att få inspiration och idéer som 

leder till ökad produktivitet och lönsamhet. 

Första träffen är tisdagen den 23 november kl. 16.30 

till cirka 20.30 hos Kalle och Anna Ström i Borgvik. 

Tema för första träffen är: 

 ○ Årets vallfoder – ta gärna med egna foderanalyser 

 ○ Tillväxt och utfodring ungnöt 

 ○ Diskussion om teman för kommande träffar 

Deltagarantalet är begränsat, men det finns 

fortfarande platser kvar. 

Hör av dig till Karin Granström om du är intresserad! 

070-25 67 60 

karin.granstrom@hashallningssallskapet.se 

Utvecklingsgruppen är en av de grupper som drivs av projektet 

”Nätverk för ökad livsmedelsproduktion i 

 

https://utbildning.jordbruksverket.se/course/view.php?id=7
https://utbildning.jordbruksverket.se/course/view.php?id=8#section-10
mailto:karin.granstrom@hashallningssallskapet.se


Värmland”. Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet och 

deltagande i grupperna är kostnadsfritt. 

 

 

Utsikt nyhetsbrev kompletterar vår egenproducerade tidning Utsikt 

Värmland, tidningen för lantbrukare och övriga som är intresserade av 

landsbygdsfrågor. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och detta 

nyhetsbrev används för att förmedla aktuell information mellan numren. 

Nyhetsbrevet och aktiviteter som omnämns, finansieras helt eller delvis 

med medel från Landsbygdsprogrammet.  
 

Om du vill avsluta din prenumeration skickar du ett e-postmeddelande till 

utsikt.varmland@lansstyrelsen.se. Självklart går det också bra att kontakta oss per telefon. 

Länsstyrelsen Värmland 

651 86 Karlstad 

Besöksadress: Våxnäsgatan 5 

Telefon 010-224 70 00 

E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

 

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/varmland 

Följ oss 

          
 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns på lansstyrelsen.se/dataskydd 
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