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Inga, ny
chef på
Jordbruksstöd

I

Sverige har vi en djurvälfärd
och livsmedelsproduktion i
världsklass!
Det är vi stolta över och värnar.
Jag har precis fått förmånen att börja
arbeta som enhetschef på enheten för
Jordbruksstöd.
Först en liten blick i backspegeln.
Jag kom till Bergslagen från Småland
i mitten av 1980-talet för att yrkesmässigt jaga älg. Ni som var med då
minns att det var nästan ”onödigt”
mycket älg, även för den mest inbitne
jägare.
Jag återvände aldrig till
Småland, trots att det där fanns fler
Körsbärsträd och ”Sparbanksekar”.
Jag blev kvar ute på skogen, i norra
delen av länet. Under drygt 30 år har
jag arbetat åt Sveriges Lantbruksuniversitet på Grimsö Forskningsstation
med skog, vilt och skadeförebyggande åtgärder, och sedan mitten av
1990-talet som verksamhetsledare
för Viltskadecenter. Viltskadecenter
kom till när viltförvaltningen började
regionaliseras och har sedan dess

Inga Ängsteg, enhetschef Jordbruksstöd

varit ett nationellt kunskapscenter
som arbetat med kunskapsinsamling,
information och utbildning kring
vilt och viltskador över hela Sverige.
Det arbetet har gett mig väldigt
många möten med människor som
påverkats av vilt och viltskador. Ett
möte som jag fortfarande minns,
ägde rum i ett län som hyser en och
annan fäbodbrukare med djur på
skogsbete och en och annan björn
och varg. Jag var ditkallad för att
informera lantbrukare om skadeförebyggande åtgärder mot stora rovdjur.
Efter mötet kommer en äldre herre
fram, av utseendet att döma hade
hans kropp slitit hårt under ett långt
yrkesliv, men ögonen i det väderbitna
ansiktet var fortfarande mycket pigga.
Han tog mig i armen och sa: – Ja du,
förr hade vi vargarna, det gick väl an,
men nu har vi länsstyrelsen också.
Under 1960-talet gjorde vårt statliga
skogsbolag sitt bästa för att plantera
igen den lilla åkermark som tidigare
bergslagsbor under mycket möda
handgripligen brutit upp. Jag har

därför känt mig manad att restaurera
några hektar mark för att i någon mån
återskapa den ständiga bristvaran
ängs-och hagmark. Till hjälp har jag
nyttjat en del betande mular. Jag har
därför samlat på kor, företrädesvis
fjällkor, periodvis även får, och diverse
hästar i olika form och storlek. Nästan
alla mina barn verkar ha fötts utan
bondegener, så nu står mitt hopp till
nästa generation.
Vad ser jag i framrutan? Jag
kommer till en väl fungerande
enhet för Jordbruksstöd, med
handläggare jag själv haft kontakter
med i egenskap av lantbrukare och
som på olika sätt varit behjälpliga
genom åren. Jag får inledningsvis
arbeta tillsammans med en
rutinerad tidigare chef. Jag känner
stor ödmjukhet inför uppgiften,
att förvalta det som redan är väl
fungerande och att tillsammans med
kolleger och lantbrukare identifiera
sådant som kan göras ännu bättre i
framtiden för att främja och underlätta lantbruksföretagande i hela länet.

Tänk på detta när du
gör din SAM-ansökan

Låna dator för att
göra din SAM-ansökan

Ansök
senast
11 april

Du som inte har tillgång till dator kan låna dator på Länsstyrelsen i Örebro län.
Du kan få support av våra handläggare om du är osäker på hur du använder
SAM Internet.

• Skicka in din ansökan i god tid. Då finns det chans att vi hittar vissa typer av fel och
hinner påminna dig om komplettering innan sista ansökningsdag. Det finns oftast
möjlighet att ändra ansökan fram till 15 juni.
• Behöver du lägga till nya kartor, ring Aida Cárdenas 010-224 84 81.
• Kontrollera att du får med alla de skiften du ska söka stöd för.
• Kontrollera att du har angett alla produktionsplatser.
• Det är viktigt att du är medveten om att informationen om dina åtaganden i
SAM Internet kan vara bristfällig. Det beror på att vi ännu inte har kunnat
handlägga många av de ändringar som gjorts under 2016–2018.
• Var noga med att läsa igenom dina fel och varningar.
• Glöm inte att trycka på knappen skicka in när du är klar med din ansökan/ändring.

TEXT: IRENE NILSSON FOTO: MOSTPHOTOS

Vi har begränsade möjligheter att
ta emot besök så ring så snart som
möjligt för tidsbokning. Vi finns på
Stortorget 22, Örebro.
Behöver du någon som gör din
ansökan åt dig, ger dig råd om hur
du till exempel strategiskt uppfyller
förgröningsvillkoren eller planerar för
generationsskifte ber vi dig kontakta
en konsult som kan hjälpa dig.
För att vi ska kunna hjälpa dig
på bästa sätt vill vi att du:
• Bokar tid. Ring 0771-67 00 00,
gärna redan idag.
• Har med dig mobilt BankID
eller e-legitimation på kort med
kortläsare.
• Har förberett din ansökan och
bestämt vad du ska söka stöd för.
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Om du saknar mobilt BankID/
e-legitimation finns möjlighet att
lämna fullmakt till någon annan som
har e-legitimation. Den kan hjälpa
dig med ansökan eller följa med till
Länsstyrelsen.
Du behöver lämna fullmakt om:
• Om någon annan person, till
exempel en konsult eller en släkting,
ska göra ansökan åt dig måste du
ge den personen fullmakt. Då kan
den personen logga in och göra din
ansökan med sin egen e-legitimation.
• Har du har ett aktiebolag eller
handelsbolag? För att du ska
kunna logga in med din personliga
e-legitimation på företagets organisationsnummer måste företaget
godkänna det genom en fullmakt.

Lämna fullmakt – så här gör du
• Lämna fullmakt i god tid.
Handläggningstiden för fullmakt
via blankett är cirka sju dagar.
Blankett för fullmakter hittar du
hos Jordbruksverket,
www.jordbruksverket.se.
• Företag och organisationer måste
dela ut fullmakt via blankett.
• Privatpersoner kan ge fullmakt via
Mina sidor. Om du ger fullmakt via
Mina sidor börjar den gälla direkt.
Jordbruksverket skickar inte ut
något bekräftelsebrev.
Om du har frågor, kontakta
Länsstyrelsen på nummer
0771-67 00 00 (tryck 2 och knappa
in ditt person- eller organisationsnummer för att komma till Örebro).

Inför sista ändringsdag 15 juni

• Behöver du ändra i din ansökan, gör det gärna snarast. Du vinner ingenting
på att vänta till sista dagen. Så fort en arealkontroll är aviserad får du inte
längre ändra. Vi börjar att göra kontroller redan i maj.
• Om du gör en grödändring kan den ekologiska fokusarealen rensas. Se till
att lägga in den igen.
• Gå in i SAM Internet och gör en sista koll. Har du sått det du anmält,
behöver du göra någon ändring, uppfyller du förgröningen, har något av
dina jordbruksblock ändrats eller ditt åtagande uppdaterats.
• Efter den 15 juni är det inte möjligt att ändra grödkod.
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Förgröning i
SAM-ansökan

Förgröningsstöd
– ekologiska
fokusarealer 2019
• Förlängd trädesperiod
för träda. Fram till och
med 15 augusti ska
marken hållas i träda,
med undantag för
skiften som ska höstsås.
• Du får inte längre
gödsla trädan under
trädesperioden.

Det är viktigt att du har koll på att du uppfyller
villkoren i förgröningsstödet. Om du upprepar
samma fel även år två, blir avdraget större än
första gången. Minimera risken för avdrag genom
att kolla under ”Förgröning” samt att noga läsa
eventuella fel och varningar.
TEXT: IRENE NILSSON FOTO: MOSTPHOTOS

För att få ut full ersättning för
förgröning måste du uppfylla vissa
krav. Beroende på hur många hektar
åkermark du har behöver du kanske
odla flera olika grödor och i vissa
områden behöver du dessutom ha så
kallade ekologiska fokusarealer.
Om du inte uppfyller kraven för
förgröningsstödet får du avdrag. Det

är viktigt att du inte upprepar samma
fel följande år eftersom det ger
betydligt större avdrag.
Tänk på att uppgifterna om ekologiska fokusarealer inte följer med när
du kopierar ansökan från förra året och
att de rensas när du gör grödändringar.
För att minimera risken för avdrag,
använd dig av SAM Internet. Under

knappen ”Förgröning” kan du se om
du uppfyller kraven, det visas två
gröna bockar om allt är rätt.
Läs alltid noga igenom informationen om dina eventuella fel och
varningar i SAM Internet!
Om du har frågor är du välkommen
att höra av dig till Länsstyrelsen på
0771-67 00 00.

På grund av den utdragna handläggningen av åtaganden
för betesmarker åren 2015–2017 kan du få beslut som
innehåller uppgifter som inte längre gäller, om du har gjort
ändringar under senare år. Var uppmärksam på vilket år
beslutet gäller för.
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det år som har handlagts i systemet
men där exempelvis igenväxningsytor
och brister är åtgärdade och inte
längre är aktuella.
Har du lämnat något blockändringsförslag under senare år eller
om det skett något brukarskifte
under åtagandeperioden så kommer
beslut att skickas ut allteftersom vi
handlägger ärendena.

varaktig kontroll över företaget.
Ett sådant underlag kan vara avtal,
fakturor, mötesprotokoll och
eventuellt varifrån dina inkomster
kommer. Observera att registreringsbeviset från bolagsverket inte räcker
som underlag.
Du behöver skicka in underlaget
till Länsstyrelsen varje år i
samband med
SAM-ansökan!

Sök inom 5 år och få stöd i 5 år
Kolla året!

Använd fånggröda
som foder

Driver du lantbruk som juridisk person och söker stöd för
unga jordbrukare måste du varje år skicka in underlag som
styrker ditt driftsansvar.
Om du är juridisk person och söker
stöd för unga jordbrukare ska du
senast 11 april skicka in ett underlag
som visar vem som äger företaget
och hur ägandet är fördelat i procent.
Exempel på underlag kan vara en
kopia på aktieboken, eller ett avtal
som visar hur ägandet är fördelat.
Om du äger 50 procent eller mindre
av företaget måste du skicka in något
som styrker att du har faktisk och

Utskick om åtagandeplaner för betesmarker

Vi håller just nu på att handlägga
bland annat betesmarksåtaganden
för åren 2015–2017. När vi fattar ett
beslut på ursprungsåtaganden, skickas
en åtagandeplan ut som motsvarar
det åtagande och de villkor som
var aktuella när du gick in i ett nytt
åtagande.
Det innebär att du kan få en
åtagandeplan utskickad som gäller

Söker du stödet till
Unga Jordbrukare?

Nyhet

Nya regler för stödet unga jordbrukare gör det möjligt att
söka stödet inom 5 år från etablering och sedan få stödet
under 5 år. Tidigare begränsades antalet år med stöd när
ansökan gjordes mer än ett år efter etableringsåret. Du
som uppfyller villkoren för stödet ung jordbrukare har också möjlighet att söka
stödrätter ur nationella reserven vid ett tillfälle.

Nu ges en möjlighet att
använda redan etablerad
gröda för foder.
Du som sått fånggröda
år 2018, inom miljöersättningen för minskat
kväveläckage, kan behålla
fånggröda som huvudgröda under 2019. Det
gäller även om du har
sökt ersättning för både
fånggröda och vårbearbetning.
Med den tillfälliga
villkorsändringen
hoppas Jordbruksverket
kunna underlätta för dig
som lantbrukare efter
sommarens torka, genom
att du kan spara utsäde
och också använda redan
etablerad gröda till foder.
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Skyddszoner –
bra reklam för
svenskt lantbruk

Johan Eklund, Falla, Närkes Kil har valt att ha
skyddszoner på drygt nio hektar av sin åkermark.
Markerna ligger intill Blackstaån och dess tillflöden
och där tycker han att det passar bra att ha
skyddszoner.

Du får inte använda växtskyddsmedel
närmare än 6 meter intill vattendrag.

TEXT & FOTO: ANN-SOFIE HEDBERG

– Man får ändå inte spruta närmare
än sex meter intill vattendragen, då
passar det bra att anlägga skyddszoner. Annars riskerar man bara att
uppföröka ogräs som till exempel
kvickrot.
Johan har haft skyddszoner under
hela sin tid som aktiv lantbrukare,
de har legat ungefär tio år och han är
inne på sin andra åtagandeperiod.
Johan rekommenderar andra att
anlägga skyddszoner. Ersättningen
är okej och det är en bra reklam för
svenskt lantbruk. Det visar beslutsfattare och allmänhet att det går att
komma framåt med miljöarbetet

”Vid skyfall kan
man se att
skyddszonerna
stoppar jorden som
annars skulle följa
med vattnet ned i
vattendraget.”
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genom frivilliga åtgärder.
På gården finns åkermark som lutar
ned mot vattnet.
– Vid skyfall kan man se att skyddszonerna stoppar jorden som annars
skulle följa med vattnet ned i vattendraget berättar Johan.
Det finns även möjlighet att dra
nytta av skyddszonerna i det praktiska
arbetet på gården. När markförhållandena tillåter används de för transporter vid gödselspridning och skörd.
På så vis får man bort lite av problematiken med markpackning på övriga
delar av fälten.
Johan putsar skyddszonerna en gång
per år. Om han fick önska så vore det
bra att få putsa skyddszonerna tidigare
på säsongen innan till exempel tisteln
hinner börja fröa av sig.
Det har inte varit några problem
med vildsvin eller andra skador på
skyddszonerna så Johan har inte
behövt reparera dem.
– Det gäller dock att vara
uppmärksam på att skyddszonerna
behåller sin bredd över tiden, de
ligger ju trots allt i många år, säger
Johan.

Inom nitratkänsligt område får du inte sprida
gödsel närmare än 2 meter intill ett vattendrag.

Johan Eklund

Johan har provat både att så in
skyddszonerna i renbestånd och att så
in dem i spannmål. Det är helt klart
bäst att så in dem i spannmål för att
få mindre ogräs och för att få en bra
och väl etablerad vallgröda. Insådden
i spannmål gör man året innan
miljöersättningen söks. Det är värt att
satsa på att få en bra etablering med
tanke på att de ska ligga under en så
lång tid.
När jag frågar Johan om han skulle
fortsätta med skyddszoner om inte
miljöersättningen fanns är han
tveksam. Det krävs en ersättning för
att täcka omkostnader för skötsel
samt en kompensation för minskad
areal produktiv åkermark.

Fakta om gården
Konventionell odling av
spannmål, oljeväxter och
trindsäd på cirka 450 hektar.
Slaktgrisar, producerar
1300 grisar per år.
Medlem i Greppa Näringen.

Skötsel av skydd skyddszoner – när och hur
TEXT: INGALILL KÄMMERLING FOTO: MOSTPHOTOS

När sår jag skyddszonsgrödan?
Så skyddszonsgrödan som insådd
i huvudgröda ett år innan du söker
miljöersättningen, eller i renbestånd
senast 30 juni det år du söker åtagandet.
När får jag skörda/putsa
mina skyddszoner?
Du får slå skyddszonen tidigast den
1 juli, av hänsyn till fågel- och djurliv.
Om du slår av och för bort växtligheten från skyddszonen får du en
tätare och tåligare grässvål som bättre
fångar upp fina jordpartiklar och
näringsämnen. Det finns dock inget
krav på att skyddszoner med miljöersättning ska skördas eller putsas.
Om växtligheten på skyddszonen
riskerar att skada närbelägen utsädesodling genom oönskad pollinering
får skyddszonen slås av, när som helst
under året.
När behöver jag reparera
skadad skyddszon?
Om skyddszonsgrödan skadats,
till exempel i samband med dikes-

rensning eller täckdikning, behöver
du reparera den. Senast 30 juni ska
eventuella jordmassor vara bortförda
och växtligheten reparerad. Det
innebär att om zonen skadas efter
den 30 juni ska växtligheten vara
reparerad senast den 30 juni året
efter.
När får jag lägga om skyddszoner?
Ibland blir det kanske så mycket ogräs
på skyddszonen att du helst skulle vilja
plöja och så om. Under en pågående
åtagandeperiod är det inte tillåtet.
Men är det till exempel bara nässlor
kvar på zonen fyller den inte längre
sin funktion, då behöver du reparera
växtligheten.
Mellan två åtagandeperioder har du
möjlighet att förnya skyddszonsgrödorna. Du får bryta grödan tidigast
den 10 oktober sista året i åtagandet.
Tänk på att om du utökar ditt
åtagande under perioden så förlängs
det ursprungliga åtagandet.
Under de ovanligt varma och torra
förhållandena 2018 var det många

nysådda grödor som inte tog sig.
Kanske var din skyddszonsgröda en
av dem. Behöver du så ny skyddszonsgröda, kontakta oss, vi har
möjlighet att medge undantag.
Kontakta Länsstyrelsen om du har
frågor: Ingalill Kämmerling,
ingalill.kammerling@lansstyrelsen.se,
010-224 84 31.

Miljöersättning
för skyddszoner
• Inom nitratkänsligt område kan
du få ersättning för att anlägga
skyddszoner intill vattendrag.
• Ersättningen är 3 000 kronor per
hektar och år.
• Skyddszonen får vara mellan
6 och 20 meter bred.
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Vad gör Länsstyrelsen?

Pär Nilsson sätter ut skrämselvimplar.

Stora betande fåglar kan
göra skada i jordbruket

Tranor, sångsvanar och flera arter av gäss söker ofta föda i odlade grödor. Skadorna
kan bli kännbara om fåglarna betar under en längre period eller när grödan är känslig.
Länsstyrelsen kan hjälpa till med råd och åtgärder och i vissa fall kan du också få
ersättning för skador.
TEXT: ENHETEN FÖR ART OCH VILT FOTO: PER WEDHOLM & JOHANNA MÅNSSON WIKLAND

J

ordbruksmiljöer i närheten av för
fåglarna populära häckning- och
rastlokaler kan i perioder besökas
av ett större antal fåglar. Johanna
Månsson Wikland är vilthandläggare
på Länsstyrelsen i Örebro län och
arbetar bland annat med skador av
stora betande fåglar i jordbruket.
– Vi arbetar framförallt med fågelarter
som inte får jagas, till exempel tranor
och svanar. Vårt arbete går främst ut
på att försöka styra fåglarna till platser
där de gör minsta möjliga skada i
jordbruket, säger Johanna Månsson
Wikland.
Länsstyrelsen arbetar främst i de
jordbruksområden som är mest
attraktiva för fåglarna. I planeringen
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av åtgärder i dessa områden förs en
dialog med berörda jordbrukare och
ornitologer.
Vad kan jag som
jordbrukare få hjälp med?
– Länsstyrelsen hjälper framförallt
till med råd. Varje jordbrukare har
ett ansvar att själv vidta åtgärder för
att förhindra skador på sina fält. I de
mest utsatta områdena hjälper vi till
med praktiska åtgärder genom att
låna ut skrämselmaterial.
Utöver skrämselåtgärder görs också
åtgärder för att avleda fåglarna.
– På två platser bidrar vi i nuläget också
med att sköta så kallade avledningsutfodringar, i fält där fåglarna inte gör

skada och där foder sprids ut för att
locka dem, säger Johanna.
Vad kan jag som
jordbrukare själv göra?
• Välj gärna en gröda som är mindre
attraktiv eller en gröda som kan ge
stubbåker tidigt. Planera så att du
inte får tidig skörd alldeles intill en
skadekänslig gröda.
• Sätt upp skrämselmaterial på fälten
under den period grödan är som
mest skadekänslig. Variera gärna
typen av skrämsel och på vilken
plats det står. Du kan få bidrag för
att köpa in eget material. I de mest
skadeutsatta områdena kan du låna
material av Länsstyrelsen.

• Skyddsjaga eller låt jägare
skyddsjaga om det är problem med
arter som är tillåtet att jaga.
• Ta hjälp av Länsstyrelsen med råd
om vad som kan var lämpligt på
just dina fält.
• Om du får skador – anmäl skadan
direkt (alltid före skörd) till en av
Länsstyrelsens besiktningsmän.
Då kan du senare ansöka om
ersättning. För att kunna få
ersättning måste du ha försökt
förebygga skadorna.
Pär Nilsson vid Länsstyrelsen arbetar
med råd och praktiska skrämselåtgärder. Pär berättar om sitt arbete och
de råd han vill ge till jordbrukare.
– Det viktigaste är att regelbundet
hålla koll på de egna fälten så att
fåglarna upptäcks ganska snart efter
att de har kommit dit. Har de hunnit
vara där några dagar och lockat till sig
fler kan det bli svårare att skrämma
bort dem.
Har du några enkla tips?
– Mitt tips är att börja med vimplar
eller fågelskrämmor. En vanlig stör
med en storsäck fungerar också bra
för att hålla undan fåglarna tills man
hunnit få något annat på plats. Nästa
steg är våra gasolkanoner som brukar
vara väldigt effektiva, men det beror
på var fältet ligger. Det får inte vara
för nära bostadshus så att det stör
grannar.
Pär tycker att gasolkanonerna
är smidiga att använda om fälten
ligger avlägset och när man inte har
möjlighet att kolla fältet lika ofta.
En anledning är att skrämseln måste
varieras ganska mycket.
– Det behövs variation. Använder
man vimplar eller fågelskrämmor
måste de flyttas runt, annars tappar
de effekt.

Länsstyrelsen har till kommande
säsong utökat sin skrämselutrustning.
Vill du berätta om tillskottet?
– Ja, det är en drönare som det ska bli
intressant att prova nu i vår. Tanken
är att vi ska kunna använda drönaren
för att mota framförallt tranor från de
fält man inte vill att de ska vara på, till
platser där de inte gör skada. Behöver
jordbrukaren stöd i arbetet med
skrämsel så är det bara att ringa!

Länsstyrelsen söker årligen nationella
pengar, viltskademedel, för att kunna
förebygga och ersätta skador av vilt
som inte får jagas. De ska i första hand
användas för att förebygga skador. I
andra hand kan Länsstyrelsen ersätta
skador som jordbrukaren försökt
förebygga. När det handlar om vilda djur
som får jagas är grundprincipen att jakt
på arten ska hålla populationen på en
balanserad nivå.

Hur fungerar det med jakt,
vilka arter får man jaga?
Om du inte jagar själv underlättar det
att du har en god kontakt med
jägarna på marken. Jakttiden för
grågås och kanadagås är den
11 augusti–31 december. Utöver det
får jakträttshavaren bedriva skyddsjakt
på grågås och kanadagås året runt
för att förebygga skada vid fält med
oskördad gröda eller om fåglarna
orsakar sanitär olägenhet.
Om det gäller skador av sädgås får
de jagas 1 september–30 oktober,
men bara om de uppträder vid fält
med oskördad gröda och syftet är att
förebygga skador.
Trana, sångsvan eller övriga arter av
gäss får inte jagas.
– I de fall det handlar om andra
storfågelarter kan den drabbade ansöka
om tillstånd till skyddsjakt, om det
finns risk för allvarliga skador, säger
Johanna Månsson Wikland.
Ansökningarna hanteras skyndsamt.
Ofta gör Länsstyrelsen en bedömning i
fält innan beslut om åtgärd fattas.
– Vi kan bara besluta om skyddsjakt
om det inte finns någon annan lämplig
lösning.

Arbetet på Länsstyrelsen styrs bland
annat av en handlingsplan som är
förankrad hos intresseorganisationer
som exempelvis LRF, ornitologiska
organisationer och Jägareförbundet.
Enligt handlingsplanen är målet att
minska skadorna genom ett effektivt
förebyggande arbete, där jordbrukare
kan få stöd av Länsstyrelsen.

Ansökningsblankett för skyddsjakt
finns på Länsstyrelsens webbplats
lansstyrelsen.se. Skriv ordet
skyddsjakt i sökfältet.

Johanna Månsson Wikland för
frågor om skyddsjakt, bidrag och
ersättning vid skada på gröda med mera.
Tel; 010-224 86 36
johanna.wikland@lansstyrelsen.se

Genom stöd i det förebyggande arbetet
hoppas Länsstyrelsen också på att
förståelsen för fåglarna och den biologiska mångfalden kan öka. Det är också
viktigt att fler jordbrukare i högre grad
får kunskap om viltskadesystemet, de
skyldigheter som finns, samt vilka möjligheter till hjälp som finns att få.

Kontakta gärna
Länsstyrelsens personal
Pär Nilsson för hjälp
med råd och åtgärder.
Tel: 010- 224 86 37
Bengt Olofsson, besiktningsman
Tel: 070-570 24 14
Magnus Olofsson, besiktningsman
Tel: 070-534 04 38

Funderar du på bevattning?

Efter förra årets rekordtorka är det många som funderar på möjligheten att bevattna
grödor. Är du en av dem? Då kan det vara bra att förbereda dig redan nu, genom att tänka
igenom vilka möjligheter och begränsningar som finns.

TEXT: HELENA ÅKERHIELM FOTO: MOSTPHOTOS

En sak du behöver fundera på är om
du behöver söka tillstånd eller göra en
anmälan till Länsstyrelsen. I grunden
betraktas bevattning i lagstiftningen
som vattenverksamhet och ska då ha
tillstånd men det finns undantag. Vad
som gäller beror på vad det är för typ
av vattentäkt och hur stora volymer
det rör sig om.
Om det handlar om mindre vattenuttag från ytvatten, det vill säga en
sjö, damm eller vattendrag kan det
räcka att du anmäler det till Länsstyrelsen. Gränserna för vad som gäller
hittar du i faktarutan.
Det finns ytterligare ett undantag.
Om det är uppenbart att ingen skada
uppstår, varken på enskilda eller
allmänna intressen, kan uttag av

vatten för bevattning ske även utan
tillstånd eller anmälningsplikt. Det
är dock viktigt att känna till, att om
någon annan skulle påstå att skada
uppstått är det du som är skyldig att
bevisa att så inte skett.
Bevattning från dammar
En möjlighet att säkerställa vattentillgång i ett längre perspektiv kan
vara våtmarker och bevattningsdammar. Kanske har du möjlighet
att skapa en våtmark som kan bidra
både till minskad övergödning och
samtidigt fungera som vattenreserv.
Det finns möjlighet att söka stöd
för att anlägga våtmarker. Läs gärna
artikel i Gröna Bladet nr 3 2018, du
hittar den på vår webbplats.

Håll koll på vattenläget
Vid torka ökar konkurrensen om
vattnet. Om många tar ut vatten i
större volymer ökar risken för skador.
I skrivande stund (januari) ligger
vattennivåerna i länets grundvattenmagasin under eller långt under det
normala för årstiden. Tillflödet till
magasinen har varit lågt sedan maj
2018. Det är därför viktigt att följa
utvecklingen och vara uppmärksam på
hur vattentillgången ser ut.
På webbplatsen Grundvatten.nu
finns en karta som visar nuläget på
grundvattenmagasinen.
Kontakt Länsstyrelsen: vattenuttag
och vattenverksamhet,
Christiane Kaiser, 010-224 87 76 eller
Maria Rydstedt, 010-224 87 83.

Kort om vad lagen säger om vattenuttag
Grundregeln i lagtexten är att vattenuttag kräver tillstånd enligt miljöbalken.
Men om det handlar om mindre vattenuttag från ytvatten, det vill säga en sjö,
damm eller vattendrag kan det räcka att
du anmäler det till Länsstyrelsen.
Anmälan
• Vattendrag, max 600 m3 per dygn och
max 100 000 m3 per år.
• Ytvatten (sjö, damm), max 1000 m3
per dygn eller 200 000 m3 per år.
• Handläggningstiden för anmälan är
8 veckor och kostar 1 350 kronor.
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Tillstånd (miljödomstolen)
• Om vattenuttaget överskrider
ovanstående gränser är det
tillståndspliktigt.
• Vid vattenuttag från grundvatten
gäller endast tillståndsplikt.
• Tillstånd söker du hos
miljödomstolen.
Undantag från tillstånd och anmälan
• Om det är uppenbart att varken
allmänna eller enskilda intressen
skadas genom vattenuttaget behövs
varken anmälan eller tillstånd.

• Den som tar ut vattnet har bevisbördan om det uppstår frågetecken
kring om skada har uppstått.
• Det behövs ingen anmälan eller
tillstånd för vattenuttag till en
jordbruksfastighets husbehovsförbrukning. I begreppet ingår vatten till
kreatur, mjölkbehandling, rengöring
i villor och ladugårdar, bevattning av
köksträdgård avsedd för eget behov.
Jordbruksbevattning ingår inte i
husbehovsförbrukning.
Läs mer om vattenverksamhet på
lansstyrelsen.se/orebro under ”Lantbruk
och landsbygd > Miljö > Vatten”

Matresan, en resa genom
ett smaklän av högsta klass
I Örebro län har vi många duktiga mathantverkare.
Den 7-8 september kommer allmänheten att få
möjlighet att besöka dem och smaka på vad
vårt fantastiska matlän har att bjuda på.
TEXT OCH FOTO: ÅSA LINDIN

Att ge allmänheten och turister möjligheten att upptäcka lokal produktion
och möta människorna bakom maten
är tanken med Matresan. Det ger
också mathantverkare möjlighet att få
kontakt med nya kunder. Besökarna
kommer att kunna hitta mathantverkare både via papperskarta och en
digital karta i en app.
Männen bakom idén är Davide
Lindqvist och Richard Ekbom. De
presenterade idén på ett möte med

ett trettiotal matproducenter i januari
och de tog emot informationen med
glada tillrop. Idén har funnits i många
år och efter en förstudie som Länsstyrelsen i Örebro har finansierat genom
Landsbygdsprogrammet, ser nu dessa
två driftiga entreprenörer till att det
blir av.
Är du också mathantverkare och är
intresserad av att visa din produktion
och möta gamla och nya kunder? Det
finns fortfarande möjlighet att vara

med. Du kan läsa mer och anmäla
dig på www.matresanörebrolän.se
eller kontakta davide@wadkopingmatmarknad.se. Matresan kommer
att presenteras både som digitalkarta
och en papperskarta, som följer med i
årets matmagasin Cajsa.
Ni andra kan se fram emot en
spännande rundtur med massor
av god mat och ”happenings”. Håll
ögonen öppna och reservera
7-8 september i kalendern!

Mötesplats för lokala
producenter och inköpare

En av de stora utmaningarna för primärproducenter och
mindre livsmedelsproducenter är att på ett smidigt sätt nå
kunder inom restaurang, handel och offentliga kök. I januari
anordnades en träff och där skedde många goda möten.

Den 21 januari arrangerades en träff
på Trädgårdshallen i Örebro, där
producenter från länet visade upp
sina produkter för inköpare. Det
var en välbesökt träff som lockade
en hel del besökare och flera nya
kontakter knöts. AnnaKarin Landin,
Hushållningssällskapet, som bjudit in
till mässan var mycket nöjd och glad
över det stora intresset.

– Tänk om vi kunde göra detta oftare
och kanske på en regelbunden basis,
visst vore det fantastiskt, sa hon nöjd
efter dagens fina möten.
AnnaKarins engagemang i
livsmedelsfrågan ger ringar på
vattnet så vem vet, kanske kan
det bli något återkommande,
i jakten på mer lokal mat på
våra serveringar.
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Lagkrav på e-faktura
till myndigheter

Efter den 1 april 2019 är
det lagkrav på e-fakturor i
offentlig upphandling. Det
innebär att alla fakturor till
och från myndigheter ska vara
digitala, om upphandlingen
eller inköpet skett efter
1 april 2019.

Ny satsning på Berga gård

I december 2018 var det premiär för en utvecklad gårdsbutik och glassförsäljning på
Berga gård i Vintrosa. I gårdens nya hus, Berga Skafferi, berättade familjen Schneider om
sin verksamhet och om sin framtidsvision.

TEXT: AXEL ANDERSSON FOTO: ÅSA LINDIN OCH REBECCA ALMGREN

P

å Berga kretsar det mesta kring
gårdens 12 000 kravcertifierade
höns. Hönorna får ekologiskt
foder som odlas och tillverkas på
gården. Större delen av året har
de möjlighet till utevistelse i stora
beteshagar och inne i hönshuset har
de lite mer plats att röra sig på än vad
konventionella höns har. Under den
kallaste årstiden då hönorna inte går
ute på bete har de tillgång till skyddad
utevistelse på en veranda med
sandbad. När hönorna går till slakt
tas en del av dem tillbaka och säljs
frysta som kokhöns i äggboden.
Bred växtodling
På gården finns även ett sextiotal
naturvårdande tackor. Gården
omfattar idag cirka 260 hektar åker
och 130 hektar skog. Utöver vete,
korn, havre, ärtor och raps till hönsen
odlar de även vallfrö, lin och vissa år
senap, bönor och råg. På Berga gård
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pressas cirka 400 ton linfrö per år
och av det blir det ungefär 100 ton
rå kallpressad linolja. Linoljan säljs
till färgindustri. Linfrökakan exporterar de delvis till Finland. År 2018
var tufft för flera av gårdens grödor,
framförallt den vårsådda spannmålen
och rapsen.
Egen olja på väggarna
Under de senaste åren har familjen
drivit ett projekt med ett nybygge av en
lokal på 300 kvadratmeter och de har
fått stöd från Landsbygdsprogrammet
via Länsstyrelsen i Örebro län. I lokalen
är det produktionskök för glass och
ostkaka samt en större äggbod och
gårdsbutik. Den publika delen av
byggnaden är invändigt målad med
äggoljetempera, gjord delvis på gårdens
ägg men framförallt på gårdens linolja.
Familjen kommer även starta caféverksamhet i huset och har möjlighet att ta
emot bokningar för möten och kurser.

Lyckliga hönan
I gårdsbutiken/äggboden säljer
familjen utöver sina egna produkter
även produkter från andra lokala
producenter i länet såsom rotsaker,
bröd, honung, ost och konserver.
De egna varorna är produkterna
som ostkaka och glass gjord på
egna ägg, kokhöns, senap, marmelader, mjöl, matvete och givetvis
gårdens ägg. Ostkakan och glassen
säljs under namnet ”Lyckliga Hönan”.
Äggen som inte säljs i äggboden finns
till försäljning i butiker i Örebroområdet genom packeriet Alsbo Ägg
men en del packas även på gården
för egen distribution till kommunens
skolor, butiker och lokala restauranger.
I samarbete med Närke Kulturbryggeri har de också planterat
humle och första satsen öl står nu
och mognar inför försäljning i
gårdsbutiken.

Gårdens glass
Berga gård har sedan 10 år tillverkat
glass gjord på lokala råvaror såsom
gårdens egna KRAV-certifierade
ägg. Glassen smaksätts efter humör
och säsong. Vid premiären för
gårdsbutiken i början av december
fanns många sorters glass med olika
smaker som hör julen till, däribland
saffransglass och lingonglass.
Förutom att glassen säljs på gården
finns den i några mindre butiker i
Örebro län.

Miljö
Gården har sedan 2003 haft ekologisk
produktion av ägg. I princip all mark
odlas efter KRAVs regler sedan 2012.
En del nyinköpt mark har tillkommit
och ställts om till ekologisk under
åren.
Berga gård har investerat i en
flispanna och för den investeringen
har gården fått ett klimatinvesteringsstöd, Klimatklivet via Länsstyrelsen i Örebro län. Det kan ges till
en verksamhet som har idéer/projekt
på åtgärder för att minska företagets
klimatpåverkan.

Använder du ett ekonomisystem på din dator finns
det oftast möjlighet att
skapa e-fakturor. Ett annat
alternativ är via banken, då
många banker erbjuder sina
företagskunder möjlighet att
skicka e-fakturor.
Om du inte har möjlighet att
skicka elektroniska fakturor
kan du kostnadsfritt använda
vår leverantörsportal för
fakturor till Länsstyrelsen och i
den kan du registrera fakturor
manuellt. Om så är fallet kan
du kontakta oss via ekonomi:
orebro@lansstyrelsen.se.
Det nya lagkravet gäller alla
inköp i offentlig sektor. Det
innebär att alla leverantörer
till offentlig sektor måste
skicka e-fakturor enligt den
nya standarden, och att alla
offentliga organisationer måste
kunna ta emot dem. Lagen
gäller för nya upphandlingar
och inköp som sker efter
1 april 2019.
Har du frågor angående
e-faktura till Länsstyrelsen kan
du vända dig till ekonomienheten på Länsstyrelsen.
010-224 82 07.
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Avsändare:
Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL
JORDBRUK

Kurser och utbildningar
STARTA EKOLOGISK/SMÅSKALIG
ÄGGPRODUKTION
Onsdag den 27 mars | 9–15, kaffe från 8.30 |
Näsets Gröna i Knivsta | Kursen är kostnadsfri.
Kaffe och lunchbuffé kostar 240 kronor och
betalas av var och en på plats.

Ekologisk äggproduktion är något att satsa på!
Hur startar jag? Vilka kontakter behöver jag
ta? Hur vet jag att jag har rätt förutsättningar
och att jag uppfyller kraven i lagen? Denna
kursdag riktar sig till dig som funderar på att
starta ekologisk/småskalig äggproduktion. Du
får reda på de steg du behöver ta för att det
ska bli bra.
Konsumenterna efterfrågar ekologiska/
småskaliga ägg och att kunna besöka gården
som producerar ägg!
Medverkar gör Åsa Odelros som är
föreläsare och rådgivare inom ekologisk
fjäderfäproduktion.
ANMÄLAN: Senast 19 mars via kalendern på

Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats,
lansstyrelsen.se/stockholm.
INFORMATION: Åsa Pettersson, 010-223 15 16,
asa.pettersson@lansstyrelsen.se

BEVATTNA FÖR MAXIMALT
VÄXTNÄRINGSUTNYTTJANDE
Onsdag 20 mars | 9.30–15 | Hotell Norra Vättern,
Askersund | Kursen är kostnadsfri. Fika ingår.
Lunchen kostar 89 kronor och betalas av var
och en på plats.

Efter torkan sommaren 2018 har intresset
för att bevattna lantbruksgrödor ökat. Under
denna dag reder vi ut vilka regler som gäller
för bevattning och vattenuttag. Vi tittar även
närmare på lönsamheten i att bevattna olika
grödor samt får en inblick i hur man får en
fungerande bevattning i fält. Vi kommer även
att göra ett studiebesök hos en lantbrukare
som bevattnade lantbruksgrödor 2018.
Medverkande:
Johan Kullsand och Tobias Neselius, HS Konsult, Bruno Bergmar, Rosenqvist Irrigation.
ANMÄLAN: Senast fredag 15 mars via

kalendern på lansstyrelsen.se/orebro/kalender
INFORMATION: Therese Erneskog, 070-939 04 86,
therese.erneskog@lansstyrelsen.se

TVÅDAGARSKURS I BYGGNADSVÅRD
Lördag och söndag den 6–7 april | 9–16 |
Smedjan i Almbro, Örebro | 1 000 kronor
(inklusive moms). Kaffe och lunch ingår.

Har du en gammal lada, smedja, bod eller
någon annan äldre ekonomibyggnad där
bottenstocken börjar vara illa åtgången eller
stengrunden borde lagas? Då har du nu chansen att gå en tvådagars byggnadsvårdskurs.
Som kursdeltagare får du lära dig grunderna kring att byta en bottenstock/syllstock
samt laga en stengrund under en enklare
timmerstomme.
På kursen varvar vi teori med praktik och
du som deltagare får jobba under ledning av
Martin Nilsson, Kulturmärkt M. Kursen hålls
utomhus så kläder efter väder.
ANMÄLAN: Senast 29 mars via

lansstyrelsen.se/orebro/kalender.
Begränsat antal platser.
INFORMATION: Therese Erneskog, 070-939 04 86,
therese.erneskog@lansstyrelsen.se

VALLFODER TILL FÅR
Torsdag 4 april | 9–15 | Kvinnerstagymnasiet,
Örebro | 300 kronor (exklusive moms). Fika och
lunch finns till självkostnadspris och betalas av
var och en på plats.

Vad ska jag tänka på när jag ska odla eget
foder till mina får? Theo de Braver från Gård
& Djurhälsan tar oss med på en resa från valet
av växtsorter till skördat foder. Under dagen
tar vi upp ämnen som vallfoderblandningar,
växtföljd, arealbehov, maskinval och skördetidpunkt.
ANMÄLAN: Senast 21 mars via

lansstyrelsen.se/orebro/kalender
INFORMATION: Maria Bergman, 010-224 83 39,
maria.t.bergman@lansstyrelsen.se

ÖKA DINA SKÖRDAR
MED POLLINERING
Måndag den 18 mars | 18–21 | Byagården i
Ranstaby, Sala | Du betalar 70 kr för kaffe,
smörgås och kaka under kvällen.

Lär dig mer om hur vilda pollinatörer och
nyttoinsekter lever och hjälper oss i odlingarna av klöver, bönor och oljeväxter.
I programmet:
• Skapa pollen- och nektarresurser för humlor och bin med ekologiska fokusarealer
och miljöersättningar. Petter Haldén, naturvårdsrådgivare, Hushållningssällskapet.
• Praktiska erfarenheter av växtodling med
hänsyn till både biologisk mångfald och
lönsamhet i odlingarna. Hans Eriksson,
konventionell lantbrukare.
• Strategisk placering av bisamhällen. Lotta
Fabricius Kristiansen, Apinordica.
ANMÄLAN: Senast 10 mars via länsstyrelsen i
Västmanlands webbplats,
ansstyrelsen.se/vastmanland.
INFORMATION: Julia Carlsson, 010-224 94 20,
julia.carlsson@lansstyrelsen.se

BLI BÄTTRE PÅ ATT SÄLJA LOKALT

Subventionerad rådgivning för livsmedelsproducenter och förädlare med stöd från
Jordbruksverket.
Ta hjälp och lär dig mer om hur just du kan
ta tillvara din lokala marknad och utveckla
ditt företag. Jordbruksverket har upphandlat Hushållningssällskapet som erbjuder de
rådgivningstjänster som du har behov av.
Rådgivaren kan bland annat hjälpa till med
att ta fram en marknadsplan, paketering av
produkt, nya försäljningskanaler och
distributionslösningar.
Du som företagare betalar 30 procent av
rådgivningskostnaderna och Landsbygdsprogrammet står för resterande 70 procent.
INFORMATION: Andreas Malmgren,
Hushållningssällskapet, 072-983 99 63,
andreas.malmgren@hushallningssallskapet.se

