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Det finns mer än en miljon  
företag i Sverige. Ungefär 75 procent 
av dem är enmansföretag och  
många av dem är aktiva på lands-
bygden. De är en förutsättning för  
en levande landsbygd. 
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Varför är tillsyn viktigt?
Tillsyn är en viktig demokratisk 

fråga som ska tillvarata alla 
människors intresse och se till 

så att alla får en likvärdig behandling. 
Det gäller både dig som privatperson 
och dig som bedriver verksamhet. 
Samma regler gäller för alla, en del 
är svenska regler i grunden, andra 
införda i den svenska lagstiftningen 
utifrån EU-regler. Tillsammans utgör 
de ett omfattande regelverk som 
vi alla måste förhålla oss till. Inom 
vissa områden är det enkelt att förstå 
vad som är rätt och fel, inom andra 
betydligt svårare. Genom tillsynen 
kan vi upptäcka eventuella fel och 
brister och ställa krav så att alla har 
samma förutsättningar att bedriva sin 
verksamhet. Verksamheter som inte 
följer regler ska inte få konkurrens-
fördelar. Det kan till exempel vara 
dyrt att ta hand om sitt farliga avfall 
på ett korrekt sätt eller att bygga om 
stallet för att få en god djurhälsa. 

Tillsyn är även till för de som inte 
kan föra sin egen talan som djur och 
natur. Men även för de människor 
som har svårt att göra sin röst hörd, 
som inte tillhör någon stark intres-
seorganisation. Den är också viktig 
för framtida generationer som ännu 
inte kan göra sina röster hörda. Det 
grundläggande syftet med miljö-
balken, som ju är en av lagarna som 
vi bedriver tillsyn utifrån, är att 
främja en hållbar utveckling. 

Även om tillsyn inte är den enda 
lösningen så är den en viktig del 
i arbetet för att främja en hållbar 
utveckling för våra barn, barnbarns 
och kommande generationers skull. 

Länsstyrelsen har en unik möjlighet 
då vi har tillsyn inom ett brett 
spektrum av områden. Vi bedriver 

tillsyn inom alkohol och tobak, 
djurskydd, vattenverksamheter, 
dammar, kulturmiljö, miljöskydd, 
handel med skyddade djurarter, 
naturmiljöer, samhällsutveckling, 
kampsport, kemikalier och skydd 
mot olyckor. Inom alla dessa 
områden är en av våra uppgifter att 
kontrollera lagefterlevnad. Men lika 
stor och ibland större är uppgiften 
att göra lagar och regler begripliga 
för alla som är skyldiga att följa dessa. 
Hjälpa och vägleda för att visa hur 
man kan bedriva sin verksamhet på 
ett bra sätt. Vi ser denna uppgift som 
en stor utmaning. 

Tillsynen är även ett bra verktyg 
för att jobba med våra nationella 
miljömål och de internationella 

Agenda 2030-målen. Att vi kommer i 
kontakt med så många olika företag, 
organisationer och människor i 
samband med våra olika tillsyns-
uppdrag ger oss en unik möjlighet att 
påverka utvecklingen i rätt riktning. 

Vi jobbar ständigt för att vår 
tillsyn inom alla dessa områden ska 
genomföras med bra kvalité och 
ett mervärde för alla som kommer 
i kontakt med oss. Tillsynen är en 
viktig demokratisk fråga som vi 
arbetar med, tillsammans för en 
levande landsbygd och en levande 
stadsbygd, tillsammans för ett 
hållbart och levande Örebro län – 
tillsammans för en hållbar utveckling. 

Katja Sällström, enhetschef

Enhetschef för MIljöskydd, Katja Sällström
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Fler satsar på fossilfritt 
Allt fler företag satsar på fossilfria transporter.

TEXT OCH FOTO: ÅSA ÖDMAN

Nyligen var jag på invigningen 
av Gasums tankstation för 
flytande gas vid Berglunda i 

Örebro. Invigningen skulle ske med 
tankning av en lastbil av känt märke 
(både Volvo lastvagnar och Scania 
var på plats). Det blev köbildning, 
eftersom Arla-bilen från Karlstad hade 
tänkt besöka macken men vackert 
fick vänta på tal, bandklippning och 
tankning för att få ren biogas.

Arla, Bring, Ikea och Ica är några 
företag som har satt mål för vilket år 
deras transporter ska vara fossilfria. 
Även för arbetsfordon sker en 
utveckling mot fossilfria drivmedel, 
och i takt med att tillgången på 
dessa fordon blir större kommer 
också kraven att ställas av allt fler 
uppdragsgivare. 

Via Klimatklivet kan man få  
40–60 procent (60 för små företag) 
av merkostnaden när man anskaffar 
fossilfria tunga fordon (för de lätta 
finns ju bonus-malus) eller arbetsma-
skiner. Om man behöver investera i 
en tankanläggning är stödandelen  
70 procent, och för energikonver-
tering 45–65 procent av till exempel 
en spannmålstork.

Det stöd som tidigare funnits för 
el-bussar kommer nu att utvidgas att 
gälla även andra elektrifierade fordon. 
Det finns också ett laddahemma- 
likande stöd för företag.

Om budgeten går igenom i 
riksdagen i december öppnar en ny 
ansökningsomgång för Klimatklivet 
i början av 2020. Investeringarna 
ska vara gjorda senast halvårsskiftet 

2023, så det kan ju vara bra att börja 
göra en plan för eventuella framtida 
investeringar och söka i tid. Man 
måste också invänta beslut från 
Naturvårdsverket innan man får så 
att säga sätta spaden i jorden, så lite 
framförhållning behövs.

Om du har funderingar på Klimat-
klivet får du gärna kontakta mig! Det 
kan vara långt gångna planer, eller en 
sondering om vilka åtgärder som kan 
fungera med Klimatklivet. 

Åsa Ödman
asa.odman@ 
lansstyrelsen.se 
010-224 84 41

Invigning av den nya gasstationen i Berglunda, Örebro, 5 september 2019.

Ska du bygga djurstall – kom 
ihåg att förpröva i god tid!
När du ska du bygga nytt eller bygga om en befintlig byggnad till djurstall måste du 
lämna in en förprövningsansökan till Länsstyrelsen. 

TEXT OCH FOTO: ANNA NORDBLAD

Vid en förprövning tittar Länsstyrelsen 
på om byggnationen uppfyller de 
djurskyddskrav som finns vad 
gäller till exempel utrymmesmått, 
ventilation och brandskydd. Till 
ansökan ska följande ritningar 
bifogas: en situationsplan (visar var 
djurstallet ligger i förhållande till 
andra byggnader, vägar med mera 
på fastigheten), en planritning 
(visar djurstallet från ovan) och en 
sektionsritning (visar djurstallet i 
genomskärning med olika nivåer 
som takhöjd med mera). Se till att 
ritningarna är tydliga och detaljerade 
samt var noga med att sätta ut mått 
på dem. Helst ska ritningarna vara 
skalenliga. 

Skicka gärna med en extra 
beskrivning av inredningen (till 
exempel hästboxar och fodergrindar), 
ventilationssystemet (fläktar med 
mera), utfodringen och utgödslingen. 
Det går även bra att skicka med 
broschyrer och funktionsbeskriv-
ningar. Ju bättre handlingar som 
lämnas in desto färre komplette-
ringar behöver göras och det i sin 
tur minskar risken för förlängd 
handläggningstid.

Förprövningen, som är ett lagkrav, är 
kostnadsfri. Om du glömmer att göra 
en förprövning riskerar du däremot att 
få betala en särskild avgift på  
12 000 eller 24 000 kronor, beroende 
på byggnadsåtgärdens storlek. 

Tänk på att vara ute i god tid 
innan du ska börja bygga!
Handläggningen av ärendet påbörjas 
först när ansökan är komplett, det 
vill säga när samtliga handlingar har 
lämnats in till Länsstyrelsen. Beroende 
på totala antalet inkomna ansökningar 
varierar handläggningstiden men 
är i snitt några månader. Först när 
förprövningsansökan godkänts får 
byggnadsåtgärden påbörjas. Djuren 
får stallas in efter att Länsstyrelsen 
varit ute och besiktigat djurstallet.

Vid funderingar eller frågor går det 
bra att ringa eller boka ett besök på 
Länsstyrelsen. 

Kontakta byggnadskonsulent  
Anna Nordblad, 010-224 83 51,  
anna.nordblad@lansstyrelsen.se.



Ett dagis som får  
hundägarens vardag att fungera
På en gård i Fällersta, utanför Örebro driver Anders och Louise Nilsson företaget Dos Barbas 
Hundar. De har hunddagis och hundpensionat och erbjuder även hundfrisör och hundkurser. 

TEXT & FOTO: LINDA AXELSSON

Dos Barbas Hundar kan ta emot 
upp till 18 hundar, men har byggt 
ut för att kunna ta emot fler. Både 
hunddagiset och hundpensionatet är 
fullbokat för i år. Det är högt tryck på 
platserna och de har fått tacka nej till 
förfrågningar eftersom det helt enkelt 
inte finns plats. 

Målet för företaget är att verksam-
heten inte ska bli för stor. De vill 
kunna bedriva verksamheten på 
två personer utan att behöva jobba 
alldeles för mycket, även om det är 
jobb sju dagar i veckan. De ser inte 
några direkt nackdelar med att driva 
eget företag, möjligen att det kan vara 
svårt att sätta en gräns för hur mycket 
man jobbar och ta lite ledigt ibland. 
Fördelarna är många menar Anders, 
som att kunna jobba tillsammans med 
det man brinner för och styra över sin 
egen tid och verksamhet.

Vi frågar Anders vad som är svårast 

med att ha eget företag, svaret blir 
att kunna begränsa sig och känna att 
man inte kan vara tillgänglig för alla 
hela tiden. Ibland behöver man vara 
ledig och ta det lugnt. Det är även 
svårt att ta ledigt när man egentligen 
skulle kunna ta emot en hund. 
– När vi har en ledig helg kan det 

ibland vara svårt att säga nej om vi 
egentligen skulle kunna ta emot en 
hund. 

Dos Barbas Hundar startades 2018, 
när lokalerna byggdes anlitades företag 
i närområdet. Taket och virket är från 
lokala företag, Anders tycker att det 
är kul att gynna företag som finns i 
närheten. Anders är utbildad hund- 
instruktör och hunddagisföreståndare 
och Louise är utbildad hundfrisör 
och hunddagisföreståndare. En dag 
i veckan har de en anställd som är 
hundfysioterapeut och hundinstruktör 
som hjälper till med diverse uppgifter. 

Vad krävs för att starta upp ett 
hunddagis eller ett -pensionat?
– Dels behöver man vara dokumen-

terat utbildad hundinstruktör, dels 
behövs godkända lokaler. Det är 
viktigt att man har en förståelse och 
känsla för djur, men även att kunna 
möta djurens ägare på rätt sätt. Sen 
ska man ha en egen idé eller koncept 
för att verksamheten ska fungera. 
Viktigast av allt är att hundarna trivs 
och att man ser till varje hunds behov. 
Vi ska vilja lämna våra egna hundar 
till vår egen verksamhet. De ska ha 
det lika bra här som hemma. 

Anders tips till den som 
funderar på att starta ett  
hunddagis:
• Var inte rädd för att testa!
• Våga tro på din idé!
• Börja i en liten skala för att kunna 

känna vad du orkar eller klarar av.
• Utöka om det känns rätt!

Vad som krävs för att få driva ett hunddagis
Här är ett urval av det som krävs för att få driva hunddagis/
hundpensionat (samt för den som har tio eller fler hundar). 
• Tillstånd krävs för den som förvarar eller utfodrar fyra 

eller fler hundar, till exempel hunddagis eller pensionat. 
• Det ska finnas kunnig personal tillgänglig på 

hunddagiset under den tid som hundar vistas där.
• En person som driver ett hunddagis eller hundpensionat 

ska ha utbildning på hundar. 

• Rastgårdar och boxar ska uppfylla Jordbruksverkets krav 
utefter antalet hundar och deras storlek. 

• Vid eventuella transporter ska fordonet vara godkänt av 
Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen är tillstånd- och kontrollmyndighet.
Läs mer på Jordbruksverkets webbplats,  
www.jordbruksverket.se 

Kommun Antal hundar De tre vanligaste raserna
Askersund 1 614  Labrador, Border collie, Jack russel
Degerfors 1 228  Schäfer, Golden, Rottweiler
Hallsberg 1 963  Labrador, Schäfer, Jack russel
Hällefors  1 131  Jämthund, Schäfer, Jack russel
Karlskoga 2 771  Golden, Schäfer, Labrador
Kumla  1 975  Rottweiler, Golden, Cockerspaniel
Laxå  784  Schäfer, Jack Russel, Border collie
Lekeberg 1189  Labrador, Border collie, Schäfer
Lindesberg 3 318  Schäfer, Jack Russel, Labrador
Ljusnarsberg 867  Jämthund, Bordercollie, fransk bulldog
Nora  1572  Schäfer, Jack Russel, Labrador
Örebro  10 177  Labrador, Schäfer, Golden

Källa: Jordbruksverkets hundregister 2018

28 629
hundar finns i 

Örebro län

Hallå där 
företagare  
på landsbygden! 
Vill du ha hjälp med att 
utveckla ditt företagande 
inom ekonomi och 
digitala medier? Du kan få 
subventionerad rådgivning.

Funderar du på om 
det går att effektivisera 
administrationen i ditt 
företag eller hur du 
kan skapa ett hållbart 
företagande? Du kanske vill 
uppdatera din affärsmodell 
och få mer koll på din 
värdekedja? Har du koll på 
var din kund finns och hur 
du bäst kommunicerar med 
den?

Nu har du som är 
företagare på landsbygden 
i Örebro län chans att ta 
hjälp av professionella 
rådgivare. Johanna Larsson 
och Johan Bollman på 
Nercia AB ger dig personlig 
hjälp utifrån ditt företags 
behov. Ta chansen och 
investera lite tid i dig själv 
eller en anställd och få nya 
kunskaper i hur ditt företag 
kan bli smartare både 
ekonomisk och digitalt. 

Kontakta Johanna Almeen 
på Nercia AB i Örebro för 
att få höra vad rådgivarna 
kan hjälpa dig med. Du når 
Johanna på 0702-564415 
eller johanna@nercia.se. 

Rådgivningen 
subventioneras via 
landsbygdsprogrammet. Du 
betalar endast 30 procent av 
kostnaden.
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Grossist, ja visst!
Fiskhandlare Richard Ekbom, en lokal grossist, kan det 
verkligen stämma? Ja man kan faktiskt behöva tänka ett 
par gånger innan ”poletten ramlar ner”, men har man 
träffat eldsjälen Richard så blir det betydligt enklare.

TEXT: ÅSA LINDIN FOTO: ANDREAS HYLTHÉN

I Örebro län har vi en hel del 
livsmedelsföretag som producerar 
och förädlar allt från kött till mjöl 

och grönsaker. Richard har sett hur 
restauranger och butiker efterfrågar 
varor som han vet finns i närområdet 
men det finns hinder för att de ska 
nå varandra. Richard brinner för den 
lokala och svenska matproduktionen. 
Hans idé för att underlätta är att 
passa på att ta med sig små leveranser 
av lokala produkter när han, som 
han säger, ”ändå åker”. Ja, det är nog 
egentligen en ganska enkel idé som 
haft stor betydelse för att vi ska få 
närproducerad mat på tallriken. 

Under senare år har medvetenheten 
även hos konsumenten blivit större 
och idag efterfrågas lokal mat och 
lokala råvaror både på restaurang och 
i butik. Många mindre producenter 
har ”fullt upp” med sin verksamhet 
och hinner inte alltid med att sälja in 
sina produkter och då kan Richard, 
med sin lokalkännedom, vara en 
viktig länk för att nå köparen. En 
liten grossist behöver inte tänka lika 
mycket på att det måste vara stora 
volymer, utan har möjlighet att vara 
flexibel och kan anpassa sig utifrån 

situation och behov. Som inköpare 
blir det också enklare eftersom det 
genom grossisten bara blir en enda 
faktura men produkter från många 
olika leverantörer. 

Utöver sin grossistverksamhet 
har Richards engagemang och 
brinnande intresse för den lokala 
maten fått honom att dra igång 
flera olika verksamheter och 
aktiviteter. Det handlar sällan om 
ekonomiskt lönsamma delar men 
det är roligt och energigivande. Han 
är bland annat en av aktörerna som 
arrangerar Wadköping Matmarknad, 
ett evenemang som i år drog cirka  
40 000 besökare. I år anordnades 
också Matresan den 7 och 8 
september där gårdar och 
producenter öppnade upp sin 
verksamhet för besökare. Det 
blev populärt och besökarna fick 
möjlighet att se varifrån maten 
kommer, en omvänd matmarknad 
helt enkelt. Ja självklart kan inte 
ett äkta entreprenörshjärta låta 
bli att göra sådant som är skoj, så 
vi kommer med all säkerhet se 
Richard och Rima Seafood i flera 
olika skepnader framöver.
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De satsar på nötköttsproduktion
Med ett brinnande intresse för svensk nötköttsproduktion driver paret Jenny och Nils 
Eld gården Sjågesta i Glanshammar. En väl genomtänkt produktion med kontinuerlig 
uppföljning präglar företaget.

TEXT & FOTO: ANN-SOFIE HEDBERG

När jag besöker Jenny och Nils Eld 
på gården Sjågesta utanför Glans-
hammar har de för bara några dagar 
sedan fått ta emot priset som årets 
nötköttsföretagare i Örebro län. Det 
är LRF tillsammans med den lokala 
nötköttsklubben som utser årets 
nötköttsföretagare varje år. Årets 
tema var att företagaren skulle vara 
under 40 år och arbeta på något 
sätt med mål och uppföljning av sin 
produktion.

Gården Sjågesta arrenderar de av  
Björn Ingemarsson. Björn närmade 
sig pension och diskussioner hade 
förts under en längre tid om att 
Nils och Jenny skulle få arrendera. 
Övertagandet påbörjades 2015 och 
har skett successivt under ett antal 

år. Björn har haft både djur och 
växtodling parallellt med Jenny och 
Nils under en tid. På gården har 
bedrivits ekologisk och KRAV-an-
sluten produktion sedan många år 
och Nils och Jenny har fortsatt med 
det. Utöver samarbetet med Björn 
arrenderar paret mark av många 
andra jordägare.

– Jag är väldigt tacksam för det 
goda samarbetet med alla jordägare. 
Utan dem skulle inte vår verksamhet 
vara möjlig, säger Nils.

Avelsarbete
Den kommande kalvningssäsongen 
är det 67 dikor som ska kalva. Djuren 
är mestadels Simmental och målet 
är att kunna sälja ett antal stamboks-

förda avelsdjur varje år. Nu när de 
håller på och bygger upp besättningen 
är det främst tjurar som är aktuellt att 
sälja. Målet är att även skicka tjurar 
till prövning inom några år när 
besättningens hälsostatus tillåter det.
Ett välkommet tillskott i avelsar-
betet är den avelstjur som de köpte 
förra året och som de delvis fick 
betald genom projekt Romeo som 
syftar till att få fram mer svenskt 
nötkött genom ett ökat antal dikor. 
Projektet var ett samarbete mellan 
McDonalds, Sveriges nötkötts-
producenter och LRF. McDonalds 
sponsrade med 25 000 kronor till 
dikoproducenter som skulle öka 
antalet kalvningar med minst 20 
stycken inom två år. 

Betäckning på stall och 
lång digivningsperiod
Paret Eld har en strategi som 
skiljer sig lite från många andra 
dikoproducenters. Korna betäcks på 
stall under perioden 1 mars till  
1 maj. När djuren släpps ut på våren 
är korna alltså redan betäckta och 
det blir en större frihet när djuren 
ska grupperas på de olika betena. 
Digivningsperioden är lång, kalvarna 
går med korna fram till att de är 
tio månader. Avvänjningsvikterna 
är höga och målet är att tjurarna 
ska väga 500 kilo. Genom att ha 
en lång digivningsperiod utnyttjas 
kons kapacitet att föda kalven och 
man slipper lågdräktiga kor som 
blir onödigt feta. Djuren grupperas 
utifrån kalvarnas kön på betet för att 
undvika tjuvbetäckningar. Kvigorna 
betäcks vid två års ålder för att de ska 
få växa färdigt. Då klarar de bättre av 
den långa digivningsperioden.
Tjurkalvarna säljs vidare efter 
avvänjning.

– Det är byggnaderna som är 
begränsningen. I dagsläget har vi 
inte plats att föda upp tjurkalvarna 
själva. Vi vill ha det rationellt och 
väljer att satsa på ett större antal 
dikor i stället för att föda upp alla 
ungdjur till slakt och ha ett mindre 
antal kor säger Nils.
Den största delen av markerna som 
betas är åkermark. Det är fokus på 
att djuren ska ha ett bra bete där de 
kan mjölka och växa bra.

– Jag vill ha bra beten där djuren 
växer bra, säger Nils. Jag har inget 
intresse av att öka arealen  
naturbetesmarker där stöden kräver 
en viss grad av nedbetning, då 
riskerar jag att djuren växer sämre.

Djurstallar
Sedan tidigare fanns en kall 
lösdrift, som 2016 byggdes om till 
djupströbädd med skrapad gång 
och utfodring längs långsidan. Ett år 
senare byggde de ett helt nytt djurstall, 
en kall lösdrift med djupströbädd 
och skrapad gång. Stallet byggdes i 
egen regi och den totala kostnaden 
var cirka 1,8 miljoner. Till det fick de 
investeringsstöd på 1,2 miljoner från 
Landsbygdsprogrammet.

– Utan investeringsstödet hade det 
inte blivit något nytt stall, säger Jenny.

Maskiner
På gården finns endast ett  
fåtal maskiner, det allra flesta  
maskintjänsterna köps in. 

– Jag är inte intresserad av att skruva 
på maskiner utan ägnar mig hellre åt 
djuren, säger Nils. 

Det enda han gör ute på fälten är 
att stränglägga gräset och köra hem 
färdigpressade balar till gården. 

– Köper man in tjänsterna får man ta 
del av den senaste tekniken utan att själv 
behöva göra investeringen, säger Nils.

Det går åt stora mängder halm under 
stallsäsongen. Halm köps in och hämtas 
i Östernärke. Halmen kompletteras 
med ströhö som produceras hemma på 
gården. 

– Det känns psykologiskt bra att 
tidigt få in en del strö inför kommande 
stallsäsong, säger Nils.

På frågan om vad som står på 
önskelistan inför framtiden så är 
det ett liggbåsstall för att kunna 
föda upp de egna ungdjuren samt 
någon byggnad för att lagra halm. 
De hoppas på att vi snart har ett nytt 
Landsbygdsprogram på plats med nya 
möjligheter att söka investeringsstöd.

Gården är ansluten till KRAV med 
både växtodling och djurhållning.
Totalt brukas ungefär 180 hektar 
åkermark, sedan tillkommer några 
hektar naturbeten.
Växtodlingen består enbart av vall.
De flesta maskintjänsterna köps in.
Målet är att ha 90 dikor, det är vad 
befintliga byggnader klarar av.
Båda har jobb vid sidan av gården. 
Nils jobbar på en annan gård och 
Jenny jobbar inom äldreomsorgen.
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Bidrag till röjning under  
rovdjursavvisande stängsel
Du kan söka bidrag för att röja under 
rovdjursavvisande stängsel. Bidraget 
är fem kronor per meter och kan 
sökas en gång per år och per stängsel. 
Du söker genom att fylla i blanketten 

”Ansökan om bidrag till röjning under 
rovdjursavvisande stängsel”. Du 
hittar den på länsstyrelsens webbplats 

lansstyrelsen.se/orebro, under fliken 
Jakt och fiske > Jakt och viltvård > 
Förebygg viltskador. 

Om du har röjt i sommar går det 
bra att ansöka fram till 15 december 
2019. För att få bidraget krävs att 
stängslet fortfarande är i fullgott skick 
med rovdjursavvisande funktion.

Vinters inventering av rovdjur har startat
Inventeringssäsongen för rovdjur 
pågår första oktober till sista februari 
för lodjur och till 31 mars för varg. 
Allmänhetens rapporteringar är ett 
viktigt bidrag i att få en så rättvisande 
inventering som möjligt. Invente-
ringsresultatet för rovdjur är grunden 

i hela rovdjursförvaltningen. Du 
kan bidra genom att rapportera via 
Skandobs webbplats, skandobs.se 
eller med hjälp av appen Skandobs 
Touch. Appen är kostnadsfri och 
finns för både iPhone och Android 
på App Store eller Google Play.

Om dina  
djur angrips  
av rovdjur
Om dina tamdjur 
utsatts för rovdjursan-
grepp ska du snarast 
ringa Länsstyrelsen. Du 
kan få ersättning för 
skadade eller dödade 
djur och merkost-
nader i samband 
med angreppet om 
besiktning av djuren 
visar att skadan 
orsakats av rovdjur.

Gör så här:

1. Ring till Länsstyrelsen,  
010-224 86 40.  
Under kontorstid 
får du prata med 
en handläggare på 
Länsstyrelsen, övrig 
tid svarar Länssty-
relsens tjänsteman 
i beredskap (TiB). 
Därefter blir du 
kontaktad av en 
besiktningsman 
som sedan snarast 
möjligt kommer till 
platsen. Besiktningen 
kostar inte djurägaren 
någonting. 

2. Täck över det dödade 
djuret. 
Det hindrar räv och 
fåglar från att äta av 
djuret tills besikt-
ningsmannen kommit 
och att intressanta 
spår förstörs. Undvik 
att röra vid det döda 
djuret.

Hästrådgivning på gång i  
Greppa Näringens rådgivning
Greppa Näringen testar under hösten rådgivning  
riktad till hästföretagare. 

Greppa Näringen som rådgivnings-
projekt har funnits i Sverige sedan 
2001. Det har varit aktivt i Örebro 
län sedan 2005. I projektet erbjuds 
kostnadsfri miljörådgivning till 
jordbruksföretag. 

Fram till nu har hästar inte varit 
i fokus för rådgivningen men 
under hösten testas en anpassning 
av rådgivningen för att passa 

målgruppen hästföretag med fler än 
10–15 hästar. Slår denna rådgivnings-
satsning väl ut kommer vissa delar av 
Greppa Näringens rådgivning även 
kunna rikta sig till hästföretagare 
nästa år. 

Även om du kanske inte kvalificerar 
dig för enskild rådgivning inom häst 
så finns det inom Greppa Näringen 
möjlighet att ordna gruppträffar inom 

hästfrågor som rör miljö på olika 
sätt. Det kan vara frågor som gödsel-
hantering, foder, energi, byggnader 
med mera. Har du några frågor eller 
idéer om kunskapsbehov inom detta 
område är du välkommen att höra av 
dig till Helena Åkerhielm,  
010-224 84 27,  
helena.akerhielm@lansstyrelsen.se.

Investeringsstöd inom 
Landsbygdsprogrammet
Just nu är alla pengar till 
investeringsstöd slut, eventuellt  
kan det komma lite nya medel. 

Funderar du på att söka, kontakta 
oss innan du ansöker. Du hittar 
information om stöden och kontakt-
personer på vår webbplats. 

Har du sökt stöd  
för vårbearbetning? 
Kom ihåg att om du har sökt ersättning 
för vårbearbetning får du jordbearbeta 
marken tidigast den 1 januari året efter 
att du sökte ersättningen.

Året efter du sökte ersättning för 
vårbearbetning ska du så en huvud-
gröda eller vall senast den 30 juni.

Utbetalning av 
jordbrukarstöd
Slututbetalning av direktstöd, miljö-
ersättningar, ersättning till ekologisk 
produktion samt kompensations-
bidrag kommer att påbörjas under 
december månad. 

Första utbetalning är den  
6 december.
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Se upp för ”nya” invasiva ogräs
Risken för att nya arter av invasiva ogräs ska etablera sig i Sverige ökar i takt med ett 
förändrat klimat, gränsöverskridande handel och ändrade brukningssätt. I förlängningen 
kan det innebära sänkt lönsamhet i jordbruket och även sänkta markvärden. 

TEXT: INGALILL KÄMMERLING  
FOTO: PER WIDÉN

Nya ogräs som kommit in på svensk 
åkermark under senare tid är:
• Renkavle
• Hönshirs
• Råttsvingel
• Ekorrsvingel
• Storven

Renkavle
Renkavle har länge varit ett stort 
problem för lantbrukare i norra 
Europa. I södra Sverige och på 
Gotland har utbredningen ökat och 
sedan några år tillbaka förekommer 
renkavle även i Mellansverige. Det 
är ett ettårigt gräs som normalt 
är höstgroende och gynnas av 
växtföljder med mycket höstsäd och 
reducerad bearbetning. Den främsta 
spridningsvägen är maskiner och 
redskap som inte rengjorts ordentligt. 
Oftast hittas de första plantorna vid 
infarter, där man kört in eller lastat 
av maskiner. Renkavle har lätt för att 
bilda resistens mot växtskyddsmedel 
och det är därför viktigt att tänka på 
att kombinera kemiska och ickeke-
miska metoder för att bekämpa den.

Rått- och ekorrsvingel
Råttsvingel och ekorrsvingel har blivit 
ett allt vanligare problem i Europa. 
I danska gräsfröodlingar finns stor 
förekomst av främst råttsvingel, men 
med större andel höstsådda grödor 
och ökad användning av reducerad 

jordbearbetning är råttsvingeln också 
ett ökande problem i höstsäd. I södra 
Sverige har råttsvingel etablerat sig i 
odlingar av rödsvingel och ängsgröe.

Hönshirs
Hönshirs är på stark frammarsch 
och har redan observerats på några 
platser runt Hjälmaren. Nyligen 
konstaterades den så långt upp som i 
Gävleborgs län. 

Hönshirs har ett aggressivt växtsätt. 
Den kan bli över en meter hög och 
producerar många frön, i vårt klimat 
1 000–2 000 frön per planta. Dessa 
frön kan likt flyghavrens, överleva 
i marken upp till tio år. Den trivs 
bäst i glesa grödor men klarar både 
torra och våta växtmiljöer. Putsar 
man hönshirs skjuter den nya skott, 

så väljer du putsning behöver den 
upprepas flera gånger. 

Håll ögonen öppna
För att mota problemen med dessa 
ogräsarter är det viktigt att hålla 
koll och vidta åtgärder direkt när 
du hittar dem på dina marker. När 
du ändå är ute och letar flyghavre 
är det bra att även hålla ögonen 
öppna efter exempelvis renkavle och 
hönshirs. Hittar du enstaka plantor 
kan du plocka dem för att stoppa en 
eventuell etablering. 

Om du hittar något av dessa 
ogräs och vill ha råd om hur du 
ska gå vidare kan du vända dig 
till Per Widén, ogräsrådgivare på 
Växtskyddscentralen, 036-15 89 31, 
per.widen@jordbruksverket.se.

För att motverka invasiva ogräs, tänk på att:
• Ställa krav på rengjorda maskiner vid köp av begagnat, vid inhyrda körslor 

samt på demomaskiner och redskap. Köp inte in ströhalm eller hö från gårdar 
eller fält med invasiva ogräs. 

• Ställa krav på vallfrö fritt från invasiva ogräs. Gäller i synnerhet fånggröda, 
trädor, viltfoder och hö. 

• Lär dig hur arterna ser ut och kontrollera fälten. Ha samma respekt för dessa 
invasiva arter som för flyghavre, med den skillnaden att de kan vara svårare 
att bekämpa. 

• Lär dig mer om hur du på bästa sätt bekämpar för att få så bra effekt som 
möjligt och undviker spridning. Bra information om ogräsbekämpning finns 
hos Växtskyddscentralen som du hittar på Jordbruksverkets webbplats under 
Odling > Växtskydd

Hönshirsrugge i höstvete.

Hönshirs

Mer information 
Vill du läsa mer om åtgärder kan du 
läsa ”Råd om renkavle” som du hittar 
på Jordbruksverkets webbplats 
under fliken Odling > Växtskydd > 
Ogräs
 Mer information om ogräsen och 
bekämpning finns också i Jordbruks-
verkets Ogräsdatabasen som finns 
på webben och som app att ladda 
ner till telefonen.



Avsändare: 
Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL 
JORDBRUK

Behörighetskurser 2020
GRUNDKURS FÖR ANVÄNDNING 
AV VÄXTSKYDDSMEDEL 
(EJ BETNINGSMEDEL) 
Klass 1 L och 2 L (4 dagar)

Den som yrkesmässigt använder kemiska 
växtskyddsmedel måste gå en behörighets-
utbildning. Det krävs olika tillstånd för 
användning utomhus och användning i och 
omkring växthus. Denna kurs har inriktning 
användning utomhus.

Datum: 4, 5, 11 och 12 februari 2020
Plats: Scandic Örebro Väst
Kursavgift: 5 000 kronor (exklusive moms). 
Mat, kaffe och kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Information: Tobias Kindvall, 010-224 84 42, 
tobias.kindvall@lansstyrelsen.se eller 
Therese Erneskog, 0709-39 04 86,  
therese.erneskog@lansstyrelsen.se

Anmälan senast 17 januari via  
kalendern på länsstyrelsens webbplats  
lansstyrelsen.se/orebro/kalender.

GRUNDKURS FÖR  
ANVÄNDNING AV BETNINGSMEDEL

Den som yrkesmässigt använder  
betningsmedel måste gå en  
behörighetsutbildning. 

Datum: 20–21 januari 2020
Plats: Torrlösa, Skåne
 
För anmälan och mer information kontakta 
Therese Erneskog 0709–39 04 86,  
therese.erneskog@lansstyrelsen.se
Anmälan senast 13 december.

OM DU BEHÖVER FÖRNYA 
DIN BEHÖRIGHET…

Växtskyddsmedel (ej betningsmedel)
För att förnya sina kunskaper och behålla sin 
behörighet måste man efter grundkursen gå 
en fortbildningsdag vart femte år. Vi anordnar 
fortbildning för användning av växtskydds- 
medel utomhus 21 januari och 26 februari 
2020.Fortbildningskurserna hålls på Scandic 
Örebro Väst och kostar 2 500 kronor  
(exklusive moms).

Obs! Du får en personlig kallelse med  
posten till fortbildningskurserna. 

Anmälan senast 10 januari respektive  
19 februari via kalendern på Länsstyrelsens 
webbplats lansstyrelsen.se/orebro/kalender.

Betningsmedel
För att förnya sina kunskaper och behålla 
sin behörighet måste man efter grundkursen 
gå en fortbildning vart femte år. Du kan gå 
en distanskurs där du studerar hemma och 
skriver provet på länsstyrelsen. Du som berörs 
av detta får ett brev på posten med  
mer information.


