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Vi lanserar Utsikt nyhetsbrev! 
Det här är första numret av Utsikt nyhetsbrev, vårt nya digitala utskick som ska fungera som ett 
komplement till vår tryckta tidning Utsikt Värmland. Med hjälp av nyhetsbrevet är tanken att vi ska 
kunna delge er viktig eller intressant information mellan numren. 

Nyhetsbrevet går ut till alla som anmält sig som prenumeranter för nyhetsbrevet och till alla befintliga 
prenumeranter av tidningen Utsikt där vi har tillgång till en e-postadress. Detta inkluderar alla som 
söker jordbrukarstöd och som har registrerat en e-postadress på sitt kundnummer.  

Om du inte vill ha nyhetsbrevet skriver du det i ett mejl till utsikt.varmland@lansstyrelsen.se. Vill du 
istället anmäla en annan e-postadress följer du länken Prenumerera ovan och fyller i aktuellt formulär 
under rubriken Utsikt nyhetsbrev. 

Skicka gärna vidare mejlet till andra som kan vara intresserade av nyhetsbrevet! 

 

Grattis Inga och LarsInge! 

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4af48759179f5f97c4bc957/1624533597145/Utsikt%20nyhetsbrev%20nr%201%202021.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/natur-och-landsbygd/information-till-verksamma-pa-landsbygden/kompetensutveckling-och-radgivning/utsikt.html
mailto:utsikt.varmland@lansstyrelsen.se


Utmärkelsen Årets slåttergubbe gick i år till Inga Nilsson och LarsInge Bergström i Östmark, Torsby. 
De har öppnat upp och skött ängsmark kring sin lilla gård sedan 1990-talet och här finns en stor 
mångfald av typiska ängsväxter. Landshövding Georg Andrén delade ut priset och i år skedde det på 
den äng som pristagarna sköter.  

Stort grattis till utmärkelsen! 

 

Ängs- och betesmarksinventeringen 
Under sommaren kommer ängs- och betesmarksinventeringen genomföras i Värmland igen. Det är 
Länsstyrelsens personal som inventerar och de kommer om möjligt att kontakta markägare före ett 
besök. Inventeringen kommer att ske i hela länet under juni till september.  

Ängs-och betesmarksinventeringen är en inventering av Sveriges finaste ängs- och betesmarker och 
omfattar både natur- och kulturvärden. Inventeringens resultat registreras i databasen TUVA 
(jordbruksverket.se/tuva) som är öppen för alla. Där kan du söka efter olika sorters marker eller se 
ifall det finns ett inventeringsobjekt på din mark.   

 

3 juli 2021 kl. 09.00 – 16.00 

Hackslått - kurs i lieslåtter på stenig mark 

Lär dig hackslått på en av Värmlands vackraste ängar, 
Hundviken vid sjön Mången i Gräsmark! 

Vi lär oss slå med lie på steniga marker, så kallad 
hackslått, och diskuterar samtidigt slåtterängarnas 
historia, kulturarv och biologiska värden. Denna kurs är 
främst till för dig som har kopplingar till ängsmark i 
Värmlands län. Hackslått är en lite mer krävande form av 
slåtter, och det är en fördel att ha prövat på att slå med 
lie förut. Även nybörjare är välkomna!  
 

För mer information om kursen kontakta Åsa Enefalk: asa.enefalk@lansstyrelsen.se, 010-224 74 46 

VAR: Hundviken, Gräsmark 

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 jun 2021 

Anmäl dig här! Eller Kontakta Åsa enligt ovan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jordbruksverket.se/tuva
mailto:asa.enefalk@lansstyrelsen.se
https://utbildning.jordbruksverket.se/course/view.php?id=2860


3 juli 2021 kl. 09.00 – 16.00 

Ängsskötsel - varför, hur och när? 

 

Praktisk lieslåtter varvas med teori om ängar och varför de behöver slås. Hässjning/krakning ingår 
också. Kursledare är Frida Turander och Björn Karlsson. 

Du får bland annat lära dig att slå med lie, varför lien är ett bra redskap, varför ängen ser ut som den 
gör, varför de kan vara väldigt artrika och hur höet kan tas tillvara genom hässjning/krakning. Helt 
enkelt en kurs om ängar och hur de ska skötas för att ge bra foder och vilken effekt det har på miljön. 

För mer information om kursen kontakta Maria Sundqvist: maria.sundqvist@lansstyrelsen.se, 010-
224 72 74 

VAR: Malmbackarna, Hagfors 

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 jun 2021 

Anmäl dig här! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maria.sundqvist@lansstyrelsen.se
https://utbildning.jordbruksverket.se/enrol/index.php?id=3013


25 juli 2021 kl. 09.00 – 16.00 

Lieslåtter - grundkurs 

Med en lie sköter du ängen på ett tyst, enkelt och 
miljövänligt sätt. Du måste inte vara stark eller ung för att 
slå med lie - alla kan lära sig! 

Under ledning av instruktör Jenny Nilsson får du lära dig 
bra slåtterteknik och hur du ska hålla lien vass. Du får 
även lära dig hur en äng ska skötas för att bli artrik och 
värdefull för ekosystemet. 

Alla deltagare får låna komplett lieutrustning under 
kursen, anpassad efter deltagarens längd. 

För mer information om kursen kontakta Maria 
Sundqvist: maria.sundqvist@lansstyrelsen.se, 010-224 
72 74 

VAR: Risviken, Årjäng 
KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 juli 2021 

Anmäl dig här! 

 

 

 
 

10 augusti 2021 kl. 10.00 – 16.00 

Hässjning av hö - praktisk kurs 

 

Lär dig att sätta upp en höhässja! 

mailto:maria.sundqvist@lansstyrelsen.se
https://utbildning.jordbruksverket.se/course/view.php?id=2938


Vi lär oss sätta upp hässjor enligt gammal värmländsk tradition. Kursledare är Lennart i Pört, som har 
Värmlands kanske bästa kunskaper om hässjning. Jens Nordstrand står värd för kursen. Lunch och 
fika till självkostnadspris. 

För mer information om kursen kontakta Åsa Enefalk: asa.enefalk@lansstyrelsen.se, 010-224 74 46 

VAR: Lovisebergs herrgård, Sörby, Lakene, Hagfors kommun 

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2 augusti 2021 

Anmäl dig här! 
 

 

7 september 2021 kl. 16.00 – 20.00 

Får på naturbetesmarker - fältträff 

Välkommen till en kurs för dig som vill veta mer om får på 
naturbetesmarker! 

Vi träffas i fält och lär oss mer om bästa sättet att planera 
för fårbete på naturbetesmarker. Hur gör man för att få 
god djurtillväxt och djurhälsa, samtidigt som markens 
naturvärden bevaras? Kursledare är Anna Hultgren på 
Hushållningssällskapet. Kursen riktar sig främst till dig 
som har får och bor i Värmlands län. Om plats finns kan 
fler få chansen att gå kursen. 

  

För mer information om kursen kontakta Åsa Enefalk: asa.enefalk@lansstyrelsen.se, 010-224 74 46 

VAR: Plats bestäms senare. Håll utkik i vår kalender! 
KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 augusti 2021 

Anmäl dig här! 
 

 

11 – 12 september 2021 kl. 09.00 – 16.00 

Fortsättningskurs i timmerlagning 

Har du en timmerbyggnad i behov av reparation och vill lära dig hur man på bästa sätt lagar 
timmerskador? Då är denna kurs något för dig! 

Under två dagar reparerar vi ett timrat uthus och diskuterar samtidigt byggnadshistoria, virkeskvalitet, 
redskap, hantverkskunskap och byggnadsteknik. Kursen vänder sig i första hand till ägare av äldre 
ekonomibyggnader på landsbygden som tidigare har deltagit i en av länsstyrelsen anordnad 
timmerlagningskurs. Kursen leds av Carl Knudsen från Mark och Timmer i Värmland. 

Mer information kan fås av Elena Jonsson: 010-224 72 75, elena.jonsson@lansstyrelsen.se 
 
VAR: Karlstad 
KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 3 september 2021 

mailto:asa.enefalk@lansstyrelsen.se
https://utbildning.jordbruksverket.se/course/view.php?id=2895
mailto:asa.enefalk@lansstyrelsen.se
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Anmäl dig här! 
 

 

11 september 2021 kl. 10.00 – 16.00 

Nöt på naturbetesmarker - fältträff 

Välkommen till en kurs om nötbete på naturbetesmarker! 

Vi träffas i fält och lär oss mer om bästa sättet att planera 
för nötbete på naturbetesmarker. Hur gör man för att få 
god djurtillväxt och djurhälsa, samtidigt som markens 
naturvärden bevaras? Kursledare är Maja-Lena 
Främling. Kursen riktar sig främst till dig som har 
nötkreatur på naturbeten och som bor i Värmlands län. 
Om plats finns kan fler få chansen att gå kursen. 

För mer information om kursen kontakta Åsa Enefalk: 
asa.enefalk@lansstyrelsen.se, 010-224 74 46  
 

VAR: Plats bestäms senare. Håll utkik i vår kalender för mer information! 
KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 3 september 2021 

Anmäl dig här! 
 

 

25-26 september 2021 kl. 09.00 – 16.00 

Lär dig bygga gärdsgård 

 

Lär dig att bygga en trägärdsgård! 

https://utbildning.jordbruksverket.se/enrol/index.php?id=2863
mailto:asa.enefalk@lansstyrelsen.se
https://utbildning.jordbruksverket.se/enrol/index.php?id=2915


Vi kommer under två dagar att få lära oss att bygga en traditionell gärdsgård samtidigt som vi får del 
av gärdsgårdens historia, konstruktion och materialval. Kursen leds av Mattias Larsson på Insjöns 
gärdsgård. 

Mer information kan fås av Elena Jonsson: 010-224 72 75, elena.jonsson@lansstyrelsen.se 

VAR: Uddheden, Gräsmark 
KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 september 2021 

Anmäl dig här! 
 

 

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 www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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