
Nyhetsbrevet ges ut från oss på Landsbygdsavdelningen. Här lyfter vi de frågor som är aktuella

just nu. Det är allt från djurvälfärd, jordbrukarstöd, aktuella kurser och rådgivningar, till tips om

olika investeringsmöjligheter inom Landsbygdsprogrammet. Trevlig läsning!

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Ingen står oberörd av läget i världen och det pågående kriget i Ukraina. Just nu samordnas
information om vilka effekter situationen kan få på den skånska livsmedelssektorn samt på det
veterinära området på både kort och lång sikt. Analys pågår på regeringskansliet, Livsmedelsverket,
Jordbruksverket och även regionalt och situationen följs noga.
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Lönsamhet i lantbruket
Länsstyrelsen har sedan i höstas kontaktats av
lantbrukare som är oroliga för sin lönsamhet på
grund av prisökningarna på foder och insatsvaror
och flera skjuter på investeringar, eller funderar på att
lägga ner.

Nyligen aviserade regeringen extra insatser för att akut stötta
lantbruket och livsmedelsproduktionen just med anledning av de
snabbt ökande kostnaderna. Många aktörer larmar om det tuffa
läget och vi får innerligt hoppas att det snart ljusnar.

Den skånska landsbygden fortsätter att sprudla av innovationer och
tankar på nya sätt att skapa lönsamhet i en ny värld – efter
pandemin och med klimatförändringar som en realitet att förhålla sig
till.

Produktionen och konsumentmönster förändras snabbt. Ett exempel
är värdekedjan för växtbaserade produkter som är glödhet. Forskning
och rådgivning kring nya grödor och höjd effektivitet i
primärproduktionen finns redan ﴾ex. inom Greppa Näringen﴿ men
kommer att behövas ännu mer för att hjälpa oss att ställa om.

Vi på väg mot stora omstöpningar av de gröna näringarna. Hur det
kommer att gå vet vi inte men en sak är säker, vi behöver hålla ihop
och samarbeta i hela den svenska livsmedelskedjan.

Åsa Lindberg
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LÄS MER OM INVESTERINGSMÖJLIGHETERNA

Syftet med "investeringsstödet för
energieffektivisering och
energiskog" är att öka tillgången av
förnybar energi.

Detta har pengarna gått till
Landsbygdsprogrammet har löpt på under sju år och
vi fortsätter vår redovisning av vad alla
investeringspengarna har gått till i Skåne.
Näst på tur är investeringar till energieffektivisering.

Investeringsstöd för energieffektivisering och energiskog
Klimatomställningen berör alla näringar, så även lantbruks och
trädgårdsföretag. Stödet stimulerar också till att öka tillgången av
förnybar energi genom att ge stöd till plantering av fleråriga
energigrödor. Förutom stöd till plantering av energiskog ﴾salix,
hybridasp och poppel﴿ har investeringar även gjorts för energivävar i
växthus, som sparar mycket energi. Andra investeringar är nya
frekvensstyrda motorer på ventilationsfläktar, som ofta har
kompletterats med smart styrning av ventilationen, byte av gamla
lysrör mot ledbelysning i stallar samt bättre isolering i fjäderfästallar.
Totalt har 8,5 miljoner kronor beviljats till 32 ärenden.

Investeringsstöd till anläggningar för produktion och
användning av gödselbaserad biogas
Stöd kan ges för uppförande och upprustning av anläggningar för
produktion och användning av gödselbaserad biogas,
uppgraderingsanläggningar samt rötresthantering. De ansökningar vi
beviljat har varit upprustning av anläggning, nya biogasanläggningar
och rötresthantering och totalt har 8,5 miljoner kronor beviljats till
fem ärenden.

Låter det intressant och kanske något du skulle vilja investera i?
Det finns medel kvar att söka. Gå in på vår webbplats för att läsa
mer. Vill du kontakta våra handläggare för vidare diskussion når du
dem på e‐post: Foretagsstod.Skane@lansstyrelsen.se

JORDBRUKARSTÖDEN 2022
Vallskifte Foto: Björn Olsson,
Länsstyrelsen Skåne

SAM‐ansökan 2022
Nu har SAM‐internet öppnat och det är dags att fylla
i din ansökan. På vår webbisda har vi listar några
saker som kan vara bra att hålla lite extra koll på.
Sista dagen att skicka in SAM‐ansökan för att få fullt
stöd är den 13 april.

LÄS MER PÅ VÅR WEBBSIDA

Välskötta stängsel skyddar dina får
Våren är på väg och med det börjar även planeringen
för betessäsongen 2022.

Spända och välskötta stängsel ger ett gott skydd även mot
rovdjursangrepp. Nu kan du söka stöd för att röja under
rovdjursavvisande stängsel för att bibehålla funktionen. Utöver det
finns möjlighet att söka ett bidrag för merkostnaden att göra
stängslet rovdjursavvisande ﴾RAS﴿.

Alla ansökningar nära vargreviret har beviljats medel
Inkomna ansökningar behandlas med hög prioritet och hittills har
alla ansökningar inom, och i närheten av, vargetableringen beviljats
medel. Detsamma gäller för andra områden som drabbats av
angrepp på får och getter. Ersättningen är 50 kr/meter stängsel.

Röja under befintliga rovdjursavvisande stängsel
Det finns även möjlighet att ansöka om stöd för att röja under
rovdjursavvisande stängsel för att bibehålla funktion och effektivitet.
Stödet kan sökas årligen och är 5 kr/meter

• Frågor om stöd till rovdjursavvisande stängsel
Daniel Vitestam, 010‐224 17 02, daniel.vitestam@lansstyrelsen.se

• Frågor om stöd till röjning under rovdjursavvisande stängsel
Eva Johansson, 010‐224 14 06, eva.g.johansson@lansstyrelsen.se

LÄS HELA ARTIKEL OM FARLIGT AVFALL

Viktigt att registrera farligt avfall
Hösten 2020 kom nya regler om dokumentation av
farligt avfall och från årsskiftet infördes även en
miljösanktion på 5 000 kronor om man inte
registrerar enligt de nya reglerna.

För dig som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller
behandlar farligt avfall kräver de nya reglerna anteckningsskyldighet
och rapportering till Naturvårdsverkets register.

KLIMATKLIVET

Klimatinvesteringsstöd
Har du en idé som kan bidra till att minska
klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd
från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Nyhet för i år är att stöd kan ges till elproduktion från biogas i
stationära motorer. Kommande ansökningsomgångar 2022 är
3–18 maj samt 23 augusti–8 september.
Läs på Naturvårdsverkets webbplats eller kontakta oss
Klimatklivshandläggare på Länsstyrelsen, 010–224 10 00,
skane@lansstyrelsen.se

TILLSAMMANS FÖR ETT
HÅLLBART SKÅNE

Åtgärdsprogram för ett hållbart
Skåne
Programmet ska fungera som en gemensam
plattform och stimulera samverkan mellan länets
aktörer i arbetet för ett hållbart Skåne.

Några av åtgärderna som på sikt ska ge oss hållbar utveckling i
Skåne är bland annat rådgivning och kompetensutveckling för en
robust och hållbar livsmedelsproduktion, ökad kolinlagring i
jordbruksmark, bättre förutsättningar för vattenhushållning i
landskapet och minskat matsvinn. Hållbar livsmedelsförsörjning lyfts i
detta sammanhang fram som ett särskilt prioriterat område.
Läs gärna mer om arbetet i ”Tillsammans för ett hållbart Skåne” på
vår webbplats.

Föranmälan av kontroller
Från och med i år kommer möjligheterna att skjuta på en kontroll
på grund av annat arbete, skörd eller dylikt bli betydligt mindre.

EU‐kommissionens revision har kommit fram till att riktlinjerna för hur långt i förväg
man kan avisera en kontroll måste följas striktare. I Sverige har vi, enligt EU, haft en
alltför stor andel av kontrollerna som utförts med för lång framförhållning.

Vi startar kontrollen
Tidigare, då det ansetts omöjligt att påbörja kontrollen inom tidsfristen, har vi kunnat
motivera en längre aviseringstid med skäl som exempelvis att djurägaren
arbetar borta eller det är vårbruk eller skörd. Dessa anledningar är EU‐kommissionen
kritiska till.
De menar bland annat att av djurskyddsskäl, alltid måste ha daglig tillsyn av sina djur.
Kan man inte själv närvara vid kontrollen, inom tidsfristen, får man be någon annan
att visa djuren, alternativt låta kontrollanten titta på djuren själv.
Många gånger kan vi utföra stora delar av kontrollen själva, till exempel vid kontroll av
grödor på åkrar eller öronmärkning på djuren, åtminstone tillräckligt mycket för att
kontrollen skall kunna anses påbörjad. Om du som brukare inte kan vara med då, går
det att boka in ett senare tillfälle i närtid då kontrollen kan slutföras, om det finns
moment som kräver din närvaro. Exempelvis för att gå igenom journaler,
växtodlingsplan och så vidare.
Vi hoppas att vi tillsammans skall kunna lösa detta på bästa sätt.

Maximal tidsfrist som gäller

• Vissa tvärvillkor 24 h
• Djurmärkning och djurstöd 48 h
• Arealbaserade kontroller 14 dagar

Vissa kontroller ska dock alltid ske oaviserat, till exempel på begäran av
Jordbruksverket.
Har du frågor kring detta ring gärna oss på 010‐224 10 00 eller e‐posta till
skane@lansstyrelsen.se

KURSER OCH RÅDGIVNINGAR

TA MIG TILL ENKÄTEN!

Tyck till om våra digitala kurser
Enkätdags! Ta gärna någon minut för att svara på några frågor om hur du
upplever våra digitala kurser och rådgivningar.

Två år med restriktioner
Nu har två år med restriktioner kopplat till pandemin passerat och följderna av
restriktionerna har varit många. Vi tror och hoppas att kurserna och rådgivningarna
har känts tillgängliga trots att vi bara har kunnat erbjuda dem digitalt istället för
fysiskt.

Framtidens kursutbud
Framöver vill vi givetvis fortsätta att erbjuda kompetensutveckling i ett format som alla
kan ta del av, och önskar därför din åsikt om hur du uppfattat vårt förändrade
arbetssätt.

Stort tack på förhand för att du tar dig tid att svara på våra frågor!

Ps. Om du hellre vill svara per telefon eller e‐post kontakta My Rask, 010‐224 11 29,
my.rask@lansstyrelsen.se

HITTA RÅDGIVNINGAR FÖR DIG PÅ GREPPAS SIDA

Greppa Näringen
Priset på insatsvaror har stigit markant under de senaste månaderna och
lantbruket har fått en ny verklighet att förhålla sig till. Greppa Näringens
rådgivare kan hjälpa dig att gå igenom de nya förutsättningarna och se över
möjligheten att dämpa effekterna.

Speciellt intressant kan det vara att titta på kväve‐ och fosforstrategier, test av
mineralgödselspridare samt olika typer av foderstatsrådgivningar.
I Skåne kan HIR, Skånesemin, Växa, Assarssons ekonomitjänst, Naturvårdsingenjörerna
och Länsstyrelsen erbjuda enskild rådgivning.

På greppa.nu/hittaradgivningsforetag kan du se vilka rådgivningar de olika
företagen har att erbjuda. Du kan även gå in och välja en viss typ av rådgivning som
du är intresserad av och kan då vilka företag som erbjuder just den.
När det gäller kurser har vi följande aktiviteter i mars:
* Nötköttsdag med tema avelstjuren, Skånesemin, 18 mars
* Bygga för häst, HIR Skåne, 24 mars

HITTA KURSTILLFÄLLEN OCH ANMÄL DIG TILL BEHÖRIGHETSUTBILDNING

Utbildning växtskyddsmedel
Nu är det sista chansen att boka plats för att förnya sprutcertifikatet om det
går ut den 31:e maj 2022.

Det finns några platser kvar på vidareutbildning med jordbruksinriktning under våren.
Vi har både digitala och fysiska kurser.
På vår webbplats finns information om vilka kurser som går och det är även där du går
in för att anmäla dig.

INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

Natur‐ och kulturvärden
i odlingslandskapet
Länsstyrelsen Blekinge driver
kompetensutvecklingsprojekt med målet att öka
kännedomen om den mångfald av natur‐ och
kulturvärden som fortfarande finns i vårt
odlingslandskap, vilken historia de har att berätta och
hur de ska skötas för att bestå även till nästa
generation.

Landskap i förändring
I Blekinge län har vi fortfarande ett levande odlingslandskap med en
stor mångfald av natur‐ och kulturmiljöer att värna om. Natur‐ och
kulturvärdena i dagens odlingslandskap är ett resultat av människans
brukande av markerna under flera tusen år. Landskapet har i alla
tider omgestaltats som ett resultat av samhällsförändringar, tekniska
utvecklingar och att befolkningens storlek växlat. Odlingslandskapet
har under de senaste 100 åren genomgått stora förändringar med
moderniseringar och effektiviseringar. Som en följd av detta har
många kulturhistoriska värden gått förlorade, exempelvis ängslador,
stenmurar och gamla åkerformer. Även den biologiska mångfalden
har missgynnats, då många arter är beroende av ett mer varierat
åkerlandskap och traditionellt skötta ängs‐ och betesmarker.
Kompetensutveckling 2022
Nu gör vi inom projekten en nystart med förhoppningen om ett mer
”normalt” år där vi kan samlas både digitalt och fysiskt för att utbyta
kunskap och erfarenheter av varandra.
För att kunna erbjuda ”rätt” aktiviteter vill vi gärna ta del av dina
förslag. Vilka utbildningar och kurser på temat natur‐ och
kulturvärden i odlingslandskapet vill du att vi skall anordna under
2022? Alla aktiviteter är kostnadsfria att delta på.
Några exempel på tänkbara aktiviteter är kurs om hamling,
restaurering av betesmarker, att bygga en trägärdesgård, gynna
pollinatörer, hur man slår med lie, jordkällare eller fältvandringar i
betesmarker och ängar.
Vi erbjuder också kostnadsfri enskild rådgivning. Rådgivningen
anpassas efter dina frågor och funderingar. Har du önskemål om
kurser eller vill ha rådgivning så hör av dig. Kontakt på Länsstyrelsen
Blekinge, Sofia Persson, sofia.k.persson@lansstyrelsen.se

KONTAKT

Ansvarig utgivare Åsa Lindberg, asa.lindberg@lansstyrelsen.se
Redaktör Kristina Larsson, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad, 010‐224 10 00, skane@lansstyrelsen.se
Foto: MostPhotos ‐ om inget annat uppges

Tipsa fler om att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter
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avregistrera din adress

https://l7817e.c.plma.se/?q=007083930011&TId=1
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Vi startar kontrollen
Tidigare, då det ansetts omöjligt att påbörja kontrollen inom tidsfristen, har vi kunnat
motivera en längre aviseringstid med skäl som exempelvis att djurägaren
arbetar borta eller det är vårbruk eller skörd. Dessa anledningar är EU‐kommissionen
kritiska till.
De menar bland annat att av djurskyddsskäl, alltid måste ha daglig tillsyn av sina djur.
Kan man inte själv närvara vid kontrollen, inom tidsfristen, får man be någon annan
att visa djuren, alternativt låta kontrollanten titta på djuren själv.
Många gånger kan vi utföra stora delar av kontrollen själva, till exempel vid kontroll av
grödor på åkrar eller öronmärkning på djuren, åtminstone tillräckligt mycket för att
kontrollen skall kunna anses påbörjad. Om du som brukare inte kan vara med då, går
det att boka in ett senare tillfälle i närtid då kontrollen kan slutföras, om det finns
moment som kräver din närvaro. Exempelvis för att gå igenom journaler,
växtodlingsplan och så vidare.
Vi hoppas att vi tillsammans skall kunna lösa detta på bästa sätt.

Maximal tidsfrist som gäller

• Vissa tvärvillkor 24 h
• Djurmärkning och djurstöd 48 h
• Arealbaserade kontroller 14 dagar

Vissa kontroller ska dock alltid ske oaviserat, till exempel på begäran av
Jordbruksverket.
Har du frågor kring detta ring gärna oss på 010‐224 10 00 eller e‐posta till
skane@lansstyrelsen.se

KURSER OCH RÅDGIVNINGAR

TA MIG TILL ENKÄTEN!

Tyck till om våra digitala kurser
Enkätdags! Ta gärna någon minut för att svara på några frågor om hur du
upplever våra digitala kurser och rådgivningar.

Två år med restriktioner
Nu har två år med restriktioner kopplat till pandemin passerat och följderna av
restriktionerna har varit många. Vi tror och hoppas att kurserna och rådgivningarna
har känts tillgängliga trots att vi bara har kunnat erbjuda dem digitalt istället för
fysiskt.

Framtidens kursutbud
Framöver vill vi givetvis fortsätta att erbjuda kompetensutveckling i ett format som alla
kan ta del av, och önskar därför din åsikt om hur du uppfattat vårt förändrade
arbetssätt.

Stort tack på förhand för att du tar dig tid att svara på våra frågor!

Ps. Om du hellre vill svara per telefon eller e‐post kontakta My Rask, 010‐224 11 29,
my.rask@lansstyrelsen.se

HITTA RÅDGIVNINGAR FÖR DIG PÅ GREPPAS SIDA

Greppa Näringen
Priset på insatsvaror har stigit markant under de senaste månaderna och
lantbruket har fått en ny verklighet att förhålla sig till. Greppa Näringens
rådgivare kan hjälpa dig att gå igenom de nya förutsättningarna och se över
möjligheten att dämpa effekterna.

Speciellt intressant kan det vara att titta på kväve‐ och fosforstrategier, test av
mineralgödselspridare samt olika typer av foderstatsrådgivningar.
I Skåne kan HIR, Skånesemin, Växa, Assarssons ekonomitjänst, Naturvårdsingenjörerna
och Länsstyrelsen erbjuda enskild rådgivning.

På greppa.nu/hittaradgivningsforetag kan du se vilka rådgivningar de olika
företagen har att erbjuda. Du kan även gå in och välja en viss typ av rådgivning som
du är intresserad av och kan då vilka företag som erbjuder just den.
När det gäller kurser har vi följande aktiviteter i mars:
* Nötköttsdag med tema avelstjuren, Skånesemin, 18 mars
* Bygga för häst, HIR Skåne, 24 mars

HITTA KURSTILLFÄLLEN OCH ANMÄL DIG TILL BEHÖRIGHETSUTBILDNING

Utbildning växtskyddsmedel
Nu är det sista chansen att boka plats för att förnya sprutcertifikatet om det
går ut den 31:e maj 2022.

Det finns några platser kvar på vidareutbildning med jordbruksinriktning under våren.
Vi har både digitala och fysiska kurser.
På vår webbplats finns information om vilka kurser som går och det är även där du går
in för att anmäla dig.

INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

Natur‐ och kulturvärden
i odlingslandskapet
Länsstyrelsen Blekinge driver
kompetensutvecklingsprojekt med målet att öka
kännedomen om den mångfald av natur‐ och
kulturvärden som fortfarande finns i vårt
odlingslandskap, vilken historia de har att berätta och
hur de ska skötas för att bestå även till nästa
generation.

Landskap i förändring
I Blekinge län har vi fortfarande ett levande odlingslandskap med en
stor mångfald av natur‐ och kulturmiljöer att värna om. Natur‐ och
kulturvärdena i dagens odlingslandskap är ett resultat av människans
brukande av markerna under flera tusen år. Landskapet har i alla
tider omgestaltats som ett resultat av samhällsförändringar, tekniska
utvecklingar och att befolkningens storlek växlat. Odlingslandskapet
har under de senaste 100 åren genomgått stora förändringar med
moderniseringar och effektiviseringar. Som en följd av detta har
många kulturhistoriska värden gått förlorade, exempelvis ängslador,
stenmurar och gamla åkerformer. Även den biologiska mångfalden
har missgynnats, då många arter är beroende av ett mer varierat
åkerlandskap och traditionellt skötta ängs‐ och betesmarker.
Kompetensutveckling 2022
Nu gör vi inom projekten en nystart med förhoppningen om ett mer
”normalt” år där vi kan samlas både digitalt och fysiskt för att utbyta
kunskap och erfarenheter av varandra.
För att kunna erbjuda ”rätt” aktiviteter vill vi gärna ta del av dina
förslag. Vilka utbildningar och kurser på temat natur‐ och
kulturvärden i odlingslandskapet vill du att vi skall anordna under
2022? Alla aktiviteter är kostnadsfria att delta på.
Några exempel på tänkbara aktiviteter är kurs om hamling,
restaurering av betesmarker, att bygga en trägärdesgård, gynna
pollinatörer, hur man slår med lie, jordkällare eller fältvandringar i
betesmarker och ängar.
Vi erbjuder också kostnadsfri enskild rådgivning. Rådgivningen
anpassas efter dina frågor och funderingar. Har du önskemål om
kurser eller vill ha rådgivning så hör av dig. Kontakt på Länsstyrelsen
Blekinge, Sofia Persson, sofia.k.persson@lansstyrelsen.se

KONTAKT

Ansvarig utgivare Åsa Lindberg, asa.lindberg@lansstyrelsen.se
Redaktör Kristina Larsson, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad, 010‐224 10 00, skane@lansstyrelsen.se
Foto: MostPhotos ‐ om inget annat uppges

Tipsa fler om att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter

Klicka här för att
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Nyhetsbrevet ges ut från oss på Landsbygdsavdelningen. Här lyfter vi de frågor som är aktuella

just nu. Det är allt från djurvälfärd, jordbrukarstöd, aktuella kurser och rådgivningar, till tips om

olika investeringsmöjligheter inom Landsbygdsprogrammet. Trevlig läsning!

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Ingen står oberörd av läget i världen och det pågående kriget i Ukraina. Just nu samordnas
information om vilka effekter situationen kan få på den skånska livsmedelssektorn samt på det
veterinära området på både kort och lång sikt. Analys pågår på regeringskansliet, Livsmedelsverket,
Jordbruksverket och även regionalt och situationen följs noga.

LEDAREN

Landsbygdsdirektör Åsa Lindberg
Foto: Hannah Davidsson

Lönsamhet i lantbruket
Länsstyrelsen har sedan i höstas kontaktats av
lantbrukare som är oroliga för sin lönsamhet på
grund av prisökningarna på foder och insatsvaror
och flera skjuter på investeringar, eller funderar på att
lägga ner.

Nyligen aviserade regeringen extra insatser för att akut stötta
lantbruket och livsmedelsproduktionen just med anledning av de
snabbt ökande kostnaderna. Många aktörer larmar om det tuffa
läget och vi får innerligt hoppas att det snart ljusnar.

Den skånska landsbygden fortsätter att sprudla av innovationer och
tankar på nya sätt att skapa lönsamhet i en ny värld – efter
pandemin och med klimatförändringar som en realitet att förhålla sig
till.

Produktionen och konsumentmönster förändras snabbt. Ett exempel
är värdekedjan för växtbaserade produkter som är glödhet. Forskning
och rådgivning kring nya grödor och höjd effektivitet i
primärproduktionen finns redan ﴾ex. inom Greppa Näringen﴿ men
kommer att behövas ännu mer för att hjälpa oss att ställa om.

Vi på väg mot stora omstöpningar av de gröna näringarna. Hur det
kommer att gå vet vi inte men en sak är säker, vi behöver hålla ihop
och samarbeta i hela den svenska livsmedelskedjan.

Åsa Lindberg

ARTIKLAR NR 1 2022

LÄS MER OM INVESTERINGSMÖJLIGHETERNA

Syftet med "investeringsstödet för
energieffektivisering och
energiskog" är att öka tillgången av
förnybar energi.

Detta har pengarna gått till
Landsbygdsprogrammet har löpt på under sju år och
vi fortsätter vår redovisning av vad alla
investeringspengarna har gått till i Skåne.
Näst på tur är investeringar till energieffektivisering.

Investeringsstöd för energieffektivisering och energiskog
Klimatomställningen berör alla näringar, så även lantbruks och
trädgårdsföretag. Stödet stimulerar också till att öka tillgången av
förnybar energi genom att ge stöd till plantering av fleråriga
energigrödor. Förutom stöd till plantering av energiskog ﴾salix,
hybridasp och poppel﴿ har investeringar även gjorts för energivävar i
växthus, som sparar mycket energi. Andra investeringar är nya
frekvensstyrda motorer på ventilationsfläktar, som ofta har
kompletterats med smart styrning av ventilationen, byte av gamla
lysrör mot ledbelysning i stallar samt bättre isolering i fjäderfästallar.
Totalt har 8,5 miljoner kronor beviljats till 32 ärenden.

Investeringsstöd till anläggningar för produktion och
användning av gödselbaserad biogas
Stöd kan ges för uppförande och upprustning av anläggningar för
produktion och användning av gödselbaserad biogas,
uppgraderingsanläggningar samt rötresthantering. De ansökningar vi
beviljat har varit upprustning av anläggning, nya biogasanläggningar
och rötresthantering och totalt har 8,5 miljoner kronor beviljats till
fem ärenden.

Låter det intressant och kanske något du skulle vilja investera i?
Det finns medel kvar att söka. Gå in på vår webbplats för att läsa
mer. Vill du kontakta våra handläggare för vidare diskussion når du
dem på e‐post: Foretagsstod.Skane@lansstyrelsen.se

JORDBRUKARSTÖDEN 2022
Vallskifte Foto: Björn Olsson,
Länsstyrelsen Skåne

SAM‐ansökan 2022
Nu har SAM‐internet öppnat och det är dags att fylla
i din ansökan. På vår webbisda har vi listar några
saker som kan vara bra att hålla lite extra koll på.
Sista dagen att skicka in SAM‐ansökan för att få fullt
stöd är den 13 april.

LÄS MER PÅ VÅR WEBBSIDA

Välskötta stängsel skyddar dina får
Våren är på väg och med det börjar även planeringen
för betessäsongen 2022.

Spända och välskötta stängsel ger ett gott skydd även mot
rovdjursangrepp. Nu kan du söka stöd för att röja under
rovdjursavvisande stängsel för att bibehålla funktionen. Utöver det
finns möjlighet att söka ett bidrag för merkostnaden att göra
stängslet rovdjursavvisande ﴾RAS﴿.

Alla ansökningar nära vargreviret har beviljats medel
Inkomna ansökningar behandlas med hög prioritet och hittills har
alla ansökningar inom, och i närheten av, vargetableringen beviljats
medel. Detsamma gäller för andra områden som drabbats av
angrepp på får och getter. Ersättningen är 50 kr/meter stängsel.

Röja under befintliga rovdjursavvisande stängsel
Det finns även möjlighet att ansöka om stöd för att röja under
rovdjursavvisande stängsel för att bibehålla funktion och effektivitet.
Stödet kan sökas årligen och är 5 kr/meter

• Frågor om stöd till rovdjursavvisande stängsel
Daniel Vitestam, 010‐224 17 02, daniel.vitestam@lansstyrelsen.se

• Frågor om stöd till röjning under rovdjursavvisande stängsel
Eva Johansson, 010‐224 14 06, eva.g.johansson@lansstyrelsen.se

LÄS HELA ARTIKEL OM FARLIGT AVFALL

Viktigt att registrera farligt avfall
Hösten 2020 kom nya regler om dokumentation av
farligt avfall och från årsskiftet infördes även en
miljösanktion på 5 000 kronor om man inte
registrerar enligt de nya reglerna.

För dig som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller
behandlar farligt avfall kräver de nya reglerna anteckningsskyldighet
och rapportering till Naturvårdsverkets register.

KLIMATKLIVET

Klimatinvesteringsstöd
Har du en idé som kan bidra till att minska
klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd
från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Nyhet för i år är att stöd kan ges till elproduktion från biogas i
stationära motorer. Kommande ansökningsomgångar 2022 är
3–18 maj samt 23 augusti–8 september.
Läs på Naturvårdsverkets webbplats eller kontakta oss
Klimatklivshandläggare på Länsstyrelsen, 010–224 10 00,
skane@lansstyrelsen.se

TILLSAMMANS FÖR ETT
HÅLLBART SKÅNE

Åtgärdsprogram för ett hållbart
Skåne
Programmet ska fungera som en gemensam
plattform och stimulera samverkan mellan länets
aktörer i arbetet för ett hållbart Skåne.

Några av åtgärderna som på sikt ska ge oss hållbar utveckling i
Skåne är bland annat rådgivning och kompetensutveckling för en
robust och hållbar livsmedelsproduktion, ökad kolinlagring i
jordbruksmark, bättre förutsättningar för vattenhushållning i
landskapet och minskat matsvinn. Hållbar livsmedelsförsörjning lyfts i
detta sammanhang fram som ett särskilt prioriterat område.
Läs gärna mer om arbetet i ”Tillsammans för ett hållbart Skåne” på
vår webbplats.

Föranmälan av kontroller
Från och med i år kommer möjligheterna att skjuta på en kontroll
på grund av annat arbete, skörd eller dylikt bli betydligt mindre.

EU‐kommissionens revision har kommit fram till att riktlinjerna för hur långt i förväg
man kan avisera en kontroll måste följas striktare. I Sverige har vi, enligt EU, haft en
alltför stor andel av kontrollerna som utförts med för lång framförhållning.

Vi startar kontrollen
Tidigare, då det ansetts omöjligt att påbörja kontrollen inom tidsfristen, har vi kunnat
motivera en längre aviseringstid med skäl som exempelvis att djurägaren
arbetar borta eller det är vårbruk eller skörd. Dessa anledningar är EU‐kommissionen
kritiska till.
De menar bland annat att av djurskyddsskäl, alltid måste ha daglig tillsyn av sina djur.
Kan man inte själv närvara vid kontrollen, inom tidsfristen, får man be någon annan
att visa djuren, alternativt låta kontrollanten titta på djuren själv.
Många gånger kan vi utföra stora delar av kontrollen själva, till exempel vid kontroll av
grödor på åkrar eller öronmärkning på djuren, åtminstone tillräckligt mycket för att
kontrollen skall kunna anses påbörjad. Om du som brukare inte kan vara med då, går
det att boka in ett senare tillfälle i närtid då kontrollen kan slutföras, om det finns
moment som kräver din närvaro. Exempelvis för att gå igenom journaler,
växtodlingsplan och så vidare.
Vi hoppas att vi tillsammans skall kunna lösa detta på bästa sätt.

Maximal tidsfrist som gäller

• Vissa tvärvillkor 24 h
• Djurmärkning och djurstöd 48 h
• Arealbaserade kontroller 14 dagar

Vissa kontroller ska dock alltid ske oaviserat, till exempel på begäran av
Jordbruksverket.
Har du frågor kring detta ring gärna oss på 010‐224 10 00 eller e‐posta till
skane@lansstyrelsen.se

KURSER OCH RÅDGIVNINGAR

TA MIG TILL ENKÄTEN!

Tyck till om våra digitala kurser
Enkätdags! Ta gärna någon minut för att svara på några frågor om hur du
upplever våra digitala kurser och rådgivningar.

Två år med restriktioner
Nu har två år med restriktioner kopplat till pandemin passerat och följderna av
restriktionerna har varit många. Vi tror och hoppas att kurserna och rådgivningarna
har känts tillgängliga trots att vi bara har kunnat erbjuda dem digitalt istället för
fysiskt.

Framtidens kursutbud
Framöver vill vi givetvis fortsätta att erbjuda kompetensutveckling i ett format som alla
kan ta del av, och önskar därför din åsikt om hur du uppfattat vårt förändrade
arbetssätt.

Stort tack på förhand för att du tar dig tid att svara på våra frågor!

Ps. Om du hellre vill svara per telefon eller e‐post kontakta My Rask, 010‐224 11 29,
my.rask@lansstyrelsen.se

HITTA RÅDGIVNINGAR FÖR DIG PÅ GREPPAS SIDA

Greppa Näringen
Priset på insatsvaror har stigit markant under de senaste månaderna och
lantbruket har fått en ny verklighet att förhålla sig till. Greppa Näringens
rådgivare kan hjälpa dig att gå igenom de nya förutsättningarna och se över
möjligheten att dämpa effekterna.

Speciellt intressant kan det vara att titta på kväve‐ och fosforstrategier, test av
mineralgödselspridare samt olika typer av foderstatsrådgivningar.
I Skåne kan HIR, Skånesemin, Växa, Assarssons ekonomitjänst, Naturvårdsingenjörerna
och Länsstyrelsen erbjuda enskild rådgivning.

På greppa.nu/hittaradgivningsforetag kan du se vilka rådgivningar de olika
företagen har att erbjuda. Du kan även gå in och välja en viss typ av rådgivning som
du är intresserad av och kan då vilka företag som erbjuder just den.
När det gäller kurser har vi följande aktiviteter i mars:
* Nötköttsdag med tema avelstjuren, Skånesemin, 18 mars
* Bygga för häst, HIR Skåne, 24 mars

HITTA KURSTILLFÄLLEN OCH ANMÄL DIG TILL BEHÖRIGHETSUTBILDNING

Utbildning växtskyddsmedel
Nu är det sista chansen att boka plats för att förnya sprutcertifikatet om det
går ut den 31:e maj 2022.

Det finns några platser kvar på vidareutbildning med jordbruksinriktning under våren.
Vi har både digitala och fysiska kurser.
På vår webbplats finns information om vilka kurser som går och det är även där du går
in för att anmäla dig.

INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

Natur‐ och kulturvärden
i odlingslandskapet
Länsstyrelsen Blekinge driver
kompetensutvecklingsprojekt med målet att öka
kännedomen om den mångfald av natur‐ och
kulturvärden som fortfarande finns i vårt
odlingslandskap, vilken historia de har att berätta och
hur de ska skötas för att bestå även till nästa
generation.

Landskap i förändring
I Blekinge län har vi fortfarande ett levande odlingslandskap med en
stor mångfald av natur‐ och kulturmiljöer att värna om. Natur‐ och
kulturvärdena i dagens odlingslandskap är ett resultat av människans
brukande av markerna under flera tusen år. Landskapet har i alla
tider omgestaltats som ett resultat av samhällsförändringar, tekniska
utvecklingar och att befolkningens storlek växlat. Odlingslandskapet
har under de senaste 100 åren genomgått stora förändringar med
moderniseringar och effektiviseringar. Som en följd av detta har
många kulturhistoriska värden gått förlorade, exempelvis ängslador,
stenmurar och gamla åkerformer. Även den biologiska mångfalden
har missgynnats, då många arter är beroende av ett mer varierat
åkerlandskap och traditionellt skötta ängs‐ och betesmarker.
Kompetensutveckling 2022
Nu gör vi inom projekten en nystart med förhoppningen om ett mer
”normalt” år där vi kan samlas både digitalt och fysiskt för att utbyta
kunskap och erfarenheter av varandra.
För att kunna erbjuda ”rätt” aktiviteter vill vi gärna ta del av dina
förslag. Vilka utbildningar och kurser på temat natur‐ och
kulturvärden i odlingslandskapet vill du att vi skall anordna under
2022? Alla aktiviteter är kostnadsfria att delta på.
Några exempel på tänkbara aktiviteter är kurs om hamling,
restaurering av betesmarker, att bygga en trägärdesgård, gynna
pollinatörer, hur man slår med lie, jordkällare eller fältvandringar i
betesmarker och ängar.
Vi erbjuder också kostnadsfri enskild rådgivning. Rådgivningen
anpassas efter dina frågor och funderingar. Har du önskemål om
kurser eller vill ha rådgivning så hör av dig. Kontakt på Länsstyrelsen
Blekinge, Sofia Persson, sofia.k.persson@lansstyrelsen.se

KONTAKT

Ansvarig utgivare Åsa Lindberg, asa.lindberg@lansstyrelsen.se
Redaktör Kristina Larsson, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad, 010‐224 10 00, skane@lansstyrelsen.se
Foto: MostPhotos ‐ om inget annat uppges

Tipsa fler om att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter

Klicka här för att
avregistrera din adress
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Nyhetsbrevet ges ut från oss på Landsbygdsavdelningen. Här lyfter vi de frågor som är aktuella

just nu. Det är allt från djurvälfärd, jordbrukarstöd, aktuella kurser och rådgivningar, till tips om

olika investeringsmöjligheter inom Landsbygdsprogrammet. Trevlig läsning!

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Ingen står oberörd av läget i världen och det pågående kriget i Ukraina. Just nu samordnas
information om vilka effekter situationen kan få på den skånska livsmedelssektorn samt på det
veterinära området på både kort och lång sikt. Analys pågår på regeringskansliet, Livsmedelsverket,
Jordbruksverket och även regionalt och situationen följs noga.

LEDAREN

Landsbygdsdirektör Åsa Lindberg
Foto: Hannah Davidsson

Lönsamhet i lantbruket
Länsstyrelsen har sedan i höstas kontaktats av
lantbrukare som är oroliga för sin lönsamhet på
grund av prisökningarna på foder och insatsvaror
och flera skjuter på investeringar, eller funderar på att
lägga ner.

Nyligen aviserade regeringen extra insatser för att akut stötta
lantbruket och livsmedelsproduktionen just med anledning av de
snabbt ökande kostnaderna. Många aktörer larmar om det tuffa
läget och vi får innerligt hoppas att det snart ljusnar.

Den skånska landsbygden fortsätter att sprudla av innovationer och
tankar på nya sätt att skapa lönsamhet i en ny värld – efter
pandemin och med klimatförändringar som en realitet att förhålla sig
till.

Produktionen och konsumentmönster förändras snabbt. Ett exempel
är värdekedjan för växtbaserade produkter som är glödhet. Forskning
och rådgivning kring nya grödor och höjd effektivitet i
primärproduktionen finns redan ﴾ex. inom Greppa Näringen﴿ men
kommer att behövas ännu mer för att hjälpa oss att ställa om.

Vi på väg mot stora omstöpningar av de gröna näringarna. Hur det
kommer att gå vet vi inte men en sak är säker, vi behöver hålla ihop
och samarbeta i hela den svenska livsmedelskedjan.

Åsa Lindberg
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LÄS MER OM INVESTERINGSMÖJLIGHETERNA

Syftet med "investeringsstödet för
energieffektivisering och
energiskog" är att öka tillgången av
förnybar energi.

Detta har pengarna gått till
Landsbygdsprogrammet har löpt på under sju år och
vi fortsätter vår redovisning av vad alla
investeringspengarna har gått till i Skåne.
Näst på tur är investeringar till energieffektivisering.

Investeringsstöd för energieffektivisering och energiskog
Klimatomställningen berör alla näringar, så även lantbruks och
trädgårdsföretag. Stödet stimulerar också till att öka tillgången av
förnybar energi genom att ge stöd till plantering av fleråriga
energigrödor. Förutom stöd till plantering av energiskog ﴾salix,
hybridasp och poppel﴿ har investeringar även gjorts för energivävar i
växthus, som sparar mycket energi. Andra investeringar är nya
frekvensstyrda motorer på ventilationsfläktar, som ofta har
kompletterats med smart styrning av ventilationen, byte av gamla
lysrör mot ledbelysning i stallar samt bättre isolering i fjäderfästallar.
Totalt har 8,5 miljoner kronor beviljats till 32 ärenden.

Investeringsstöd till anläggningar för produktion och
användning av gödselbaserad biogas
Stöd kan ges för uppförande och upprustning av anläggningar för
produktion och användning av gödselbaserad biogas,
uppgraderingsanläggningar samt rötresthantering. De ansökningar vi
beviljat har varit upprustning av anläggning, nya biogasanläggningar
och rötresthantering och totalt har 8,5 miljoner kronor beviljats till
fem ärenden.

Låter det intressant och kanske något du skulle vilja investera i?
Det finns medel kvar att söka. Gå in på vår webbplats för att läsa
mer. Vill du kontakta våra handläggare för vidare diskussion når du
dem på e‐post: Foretagsstod.Skane@lansstyrelsen.se

JORDBRUKARSTÖDEN 2022
Vallskifte Foto: Björn Olsson,
Länsstyrelsen Skåne

SAM‐ansökan 2022
Nu har SAM‐internet öppnat och det är dags att fylla
i din ansökan. På vår webbisda har vi listar några
saker som kan vara bra att hålla lite extra koll på.
Sista dagen att skicka in SAM‐ansökan för att få fullt
stöd är den 13 april.

LÄS MER PÅ VÅR WEBBSIDA

Välskötta stängsel skyddar dina får
Våren är på väg och med det börjar även planeringen
för betessäsongen 2022.

Spända och välskötta stängsel ger ett gott skydd även mot
rovdjursangrepp. Nu kan du söka stöd för att röja under
rovdjursavvisande stängsel för att bibehålla funktionen. Utöver det
finns möjlighet att söka ett bidrag för merkostnaden att göra
stängslet rovdjursavvisande ﴾RAS﴿.

Alla ansökningar nära vargreviret har beviljats medel
Inkomna ansökningar behandlas med hög prioritet och hittills har
alla ansökningar inom, och i närheten av, vargetableringen beviljats
medel. Detsamma gäller för andra områden som drabbats av
angrepp på får och getter. Ersättningen är 50 kr/meter stängsel.

Röja under befintliga rovdjursavvisande stängsel
Det finns även möjlighet att ansöka om stöd för att röja under
rovdjursavvisande stängsel för att bibehålla funktion och effektivitet.
Stödet kan sökas årligen och är 5 kr/meter

• Frågor om stöd till rovdjursavvisande stängsel
Daniel Vitestam, 010‐224 17 02, daniel.vitestam@lansstyrelsen.se

• Frågor om stöd till röjning under rovdjursavvisande stängsel
Eva Johansson, 010‐224 14 06, eva.g.johansson@lansstyrelsen.se

LÄS HELA ARTIKEL OM FARLIGT AVFALL

Viktigt att registrera farligt avfall
Hösten 2020 kom nya regler om dokumentation av
farligt avfall och från årsskiftet infördes även en
miljösanktion på 5 000 kronor om man inte
registrerar enligt de nya reglerna.

För dig som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller
behandlar farligt avfall kräver de nya reglerna anteckningsskyldighet
och rapportering till Naturvårdsverkets register.

KLIMATKLIVET

Klimatinvesteringsstöd
Har du en idé som kan bidra till att minska
klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd
från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Nyhet för i år är att stöd kan ges till elproduktion från biogas i
stationära motorer. Kommande ansökningsomgångar 2022 är
3–18 maj samt 23 augusti–8 september.
Läs på Naturvårdsverkets webbplats eller kontakta oss
Klimatklivshandläggare på Länsstyrelsen, 010–224 10 00,
skane@lansstyrelsen.se

TILLSAMMANS FÖR ETT
HÅLLBART SKÅNE

Åtgärdsprogram för ett hållbart
Skåne
Programmet ska fungera som en gemensam
plattform och stimulera samverkan mellan länets
aktörer i arbetet för ett hållbart Skåne.

Några av åtgärderna som på sikt ska ge oss hållbar utveckling i
Skåne är bland annat rådgivning och kompetensutveckling för en
robust och hållbar livsmedelsproduktion, ökad kolinlagring i
jordbruksmark, bättre förutsättningar för vattenhushållning i
landskapet och minskat matsvinn. Hållbar livsmedelsförsörjning lyfts i
detta sammanhang fram som ett särskilt prioriterat område.
Läs gärna mer om arbetet i ”Tillsammans för ett hållbart Skåne” på
vår webbplats.

Föranmälan av kontroller
Från och med i år kommer möjligheterna att skjuta på en kontroll
på grund av annat arbete, skörd eller dylikt bli betydligt mindre.

EU‐kommissionens revision har kommit fram till att riktlinjerna för hur långt i förväg
man kan avisera en kontroll måste följas striktare. I Sverige har vi, enligt EU, haft en
alltför stor andel av kontrollerna som utförts med för lång framförhållning.

Vi startar kontrollen
Tidigare, då det ansetts omöjligt att påbörja kontrollen inom tidsfristen, har vi kunnat
motivera en längre aviseringstid med skäl som exempelvis att djurägaren
arbetar borta eller det är vårbruk eller skörd. Dessa anledningar är EU‐kommissionen
kritiska till.
De menar bland annat att av djurskyddsskäl, alltid måste ha daglig tillsyn av sina djur.
Kan man inte själv närvara vid kontrollen, inom tidsfristen, får man be någon annan
att visa djuren, alternativt låta kontrollanten titta på djuren själv.
Många gånger kan vi utföra stora delar av kontrollen själva, till exempel vid kontroll av
grödor på åkrar eller öronmärkning på djuren, åtminstone tillräckligt mycket för att
kontrollen skall kunna anses påbörjad. Om du som brukare inte kan vara med då, går
det att boka in ett senare tillfälle i närtid då kontrollen kan slutföras, om det finns
moment som kräver din närvaro. Exempelvis för att gå igenom journaler,
växtodlingsplan och så vidare.
Vi hoppas att vi tillsammans skall kunna lösa detta på bästa sätt.

Maximal tidsfrist som gäller

• Vissa tvärvillkor 24 h
• Djurmärkning och djurstöd 48 h
• Arealbaserade kontroller 14 dagar

Vissa kontroller ska dock alltid ske oaviserat, till exempel på begäran av
Jordbruksverket.
Har du frågor kring detta ring gärna oss på 010‐224 10 00 eller e‐posta till
skane@lansstyrelsen.se

KURSER OCH RÅDGIVNINGAR

TA MIG TILL ENKÄTEN!

Tyck till om våra digitala kurser
Enkätdags! Ta gärna någon minut för att svara på några frågor om hur du
upplever våra digitala kurser och rådgivningar.

Två år med restriktioner
Nu har två år med restriktioner kopplat till pandemin passerat och följderna av
restriktionerna har varit många. Vi tror och hoppas att kurserna och rådgivningarna
har känts tillgängliga trots att vi bara har kunnat erbjuda dem digitalt istället för
fysiskt.

Framtidens kursutbud
Framöver vill vi givetvis fortsätta att erbjuda kompetensutveckling i ett format som alla
kan ta del av, och önskar därför din åsikt om hur du uppfattat vårt förändrade
arbetssätt.

Stort tack på förhand för att du tar dig tid att svara på våra frågor!

Ps. Om du hellre vill svara per telefon eller e‐post kontakta My Rask, 010‐224 11 29,
my.rask@lansstyrelsen.se

HITTA RÅDGIVNINGAR FÖR DIG PÅ GREPPAS SIDA

Greppa Näringen
Priset på insatsvaror har stigit markant under de senaste månaderna och
lantbruket har fått en ny verklighet att förhålla sig till. Greppa Näringens
rådgivare kan hjälpa dig att gå igenom de nya förutsättningarna och se över
möjligheten att dämpa effekterna.

Speciellt intressant kan det vara att titta på kväve‐ och fosforstrategier, test av
mineralgödselspridare samt olika typer av foderstatsrådgivningar.
I Skåne kan HIR, Skånesemin, Växa, Assarssons ekonomitjänst, Naturvårdsingenjörerna
och Länsstyrelsen erbjuda enskild rådgivning.

På greppa.nu/hittaradgivningsforetag kan du se vilka rådgivningar de olika
företagen har att erbjuda. Du kan även gå in och välja en viss typ av rådgivning som
du är intresserad av och kan då vilka företag som erbjuder just den.
När det gäller kurser har vi följande aktiviteter i mars:
* Nötköttsdag med tema avelstjuren, Skånesemin, 18 mars
* Bygga för häst, HIR Skåne, 24 mars

HITTA KURSTILLFÄLLEN OCH ANMÄL DIG TILL BEHÖRIGHETSUTBILDNING

Utbildning växtskyddsmedel
Nu är det sista chansen att boka plats för att förnya sprutcertifikatet om det
går ut den 31:e maj 2022.

Det finns några platser kvar på vidareutbildning med jordbruksinriktning under våren.
Vi har både digitala och fysiska kurser.
På vår webbplats finns information om vilka kurser som går och det är även där du går
in för att anmäla dig.

INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

Natur‐ och kulturvärden
i odlingslandskapet
Länsstyrelsen Blekinge driver
kompetensutvecklingsprojekt med målet att öka
kännedomen om den mångfald av natur‐ och
kulturvärden som fortfarande finns i vårt
odlingslandskap, vilken historia de har att berätta och
hur de ska skötas för att bestå även till nästa
generation.

Landskap i förändring
I Blekinge län har vi fortfarande ett levande odlingslandskap med en
stor mångfald av natur‐ och kulturmiljöer att värna om. Natur‐ och
kulturvärdena i dagens odlingslandskap är ett resultat av människans
brukande av markerna under flera tusen år. Landskapet har i alla
tider omgestaltats som ett resultat av samhällsförändringar, tekniska
utvecklingar och att befolkningens storlek växlat. Odlingslandskapet
har under de senaste 100 åren genomgått stora förändringar med
moderniseringar och effektiviseringar. Som en följd av detta har
många kulturhistoriska värden gått förlorade, exempelvis ängslador,
stenmurar och gamla åkerformer. Även den biologiska mångfalden
har missgynnats, då många arter är beroende av ett mer varierat
åkerlandskap och traditionellt skötta ängs‐ och betesmarker.
Kompetensutveckling 2022
Nu gör vi inom projekten en nystart med förhoppningen om ett mer
”normalt” år där vi kan samlas både digitalt och fysiskt för att utbyta
kunskap och erfarenheter av varandra.
För att kunna erbjuda ”rätt” aktiviteter vill vi gärna ta del av dina
förslag. Vilka utbildningar och kurser på temat natur‐ och
kulturvärden i odlingslandskapet vill du att vi skall anordna under
2022? Alla aktiviteter är kostnadsfria att delta på.
Några exempel på tänkbara aktiviteter är kurs om hamling,
restaurering av betesmarker, att bygga en trägärdesgård, gynna
pollinatörer, hur man slår med lie, jordkällare eller fältvandringar i
betesmarker och ängar.
Vi erbjuder också kostnadsfri enskild rådgivning. Rådgivningen
anpassas efter dina frågor och funderingar. Har du önskemål om
kurser eller vill ha rådgivning så hör av dig. Kontakt på Länsstyrelsen
Blekinge, Sofia Persson, sofia.k.persson@lansstyrelsen.se

KONTAKT

Ansvarig utgivare Åsa Lindberg, asa.lindberg@lansstyrelsen.se
Redaktör Kristina Larsson, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad, 010‐224 10 00, skane@lansstyrelsen.se
Foto: MostPhotos ‐ om inget annat uppges

Tipsa fler om att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter
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avregistrera din adress
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Lönsamhet i lantbruket
Länsstyrelsen har sedan i höstas kontaktats av
lantbrukare som är oroliga för sin lönsamhet på
grund av prisökningarna på foder och insatsvaror
och flera skjuter på investeringar, eller funderar på att
lägga ner.

Nyligen aviserade regeringen extra insatser för att akut stötta
lantbruket och livsmedelsproduktionen just med anledning av de
snabbt ökande kostnaderna. Många aktörer larmar om det tuffa
läget och vi får innerligt hoppas att det snart ljusnar.

Den skånska landsbygden fortsätter att sprudla av innovationer och
tankar på nya sätt att skapa lönsamhet i en ny värld – efter
pandemin och med klimatförändringar som en realitet att förhålla sig
till.

Produktionen och konsumentmönster förändras snabbt. Ett exempel
är värdekedjan för växtbaserade produkter som är glödhet. Forskning
och rådgivning kring nya grödor och höjd effektivitet i
primärproduktionen finns redan ﴾ex. inom Greppa Näringen﴿ men
kommer att behövas ännu mer för att hjälpa oss att ställa om.

Vi på väg mot stora omstöpningar av de gröna näringarna. Hur det
kommer att gå vet vi inte men en sak är säker, vi behöver hålla ihop
och samarbeta i hela den svenska livsmedelskedjan.

Åsa Lindberg
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LÄS MER OM INVESTERINGSMÖJLIGHETERNA

Syftet med "investeringsstödet för
energieffektivisering och
energiskog" är att öka tillgången av
förnybar energi.

Detta har pengarna gått till
Landsbygdsprogrammet har löpt på under sju år och
vi fortsätter vår redovisning av vad alla
investeringspengarna har gått till i Skåne.
Näst på tur är investeringar till energieffektivisering.

Investeringsstöd för energieffektivisering och energiskog
Klimatomställningen berör alla näringar, så även lantbruks och
trädgårdsföretag. Stödet stimulerar också till att öka tillgången av
förnybar energi genom att ge stöd till plantering av fleråriga
energigrödor. Förutom stöd till plantering av energiskog ﴾salix,
hybridasp och poppel﴿ har investeringar även gjorts för energivävar i
växthus, som sparar mycket energi. Andra investeringar är nya
frekvensstyrda motorer på ventilationsfläktar, som ofta har
kompletterats med smart styrning av ventilationen, byte av gamla
lysrör mot ledbelysning i stallar samt bättre isolering i fjäderfästallar.
Totalt har 8,5 miljoner kronor beviljats till 32 ärenden.

Investeringsstöd till anläggningar för produktion och
användning av gödselbaserad biogas
Stöd kan ges för uppförande och upprustning av anläggningar för
produktion och användning av gödselbaserad biogas,
uppgraderingsanläggningar samt rötresthantering. De ansökningar vi
beviljat har varit upprustning av anläggning, nya biogasanläggningar
och rötresthantering och totalt har 8,5 miljoner kronor beviljats till
fem ärenden.

Låter det intressant och kanske något du skulle vilja investera i?
Det finns medel kvar att söka. Gå in på vår webbplats för att läsa
mer. Vill du kontakta våra handläggare för vidare diskussion når du
dem på e‐post: Foretagsstod.Skane@lansstyrelsen.se

JORDBRUKARSTÖDEN 2022
Vallskifte Foto: Björn Olsson,
Länsstyrelsen Skåne

SAM‐ansökan 2022
Nu har SAM‐internet öppnat och det är dags att fylla
i din ansökan. På vår webbisda har vi listar några
saker som kan vara bra att hålla lite extra koll på.
Sista dagen att skicka in SAM‐ansökan för att få fullt
stöd är den 13 april.

LÄS MER PÅ VÅR WEBBSIDA

Välskötta stängsel skyddar dina får
Våren är på väg och med det börjar även planeringen
för betessäsongen 2022.

Spända och välskötta stängsel ger ett gott skydd även mot
rovdjursangrepp. Nu kan du söka stöd för att röja under
rovdjursavvisande stängsel för att bibehålla funktionen. Utöver det
finns möjlighet att söka ett bidrag för merkostnaden att göra
stängslet rovdjursavvisande ﴾RAS﴿.

Alla ansökningar nära vargreviret har beviljats medel
Inkomna ansökningar behandlas med hög prioritet och hittills har
alla ansökningar inom, och i närheten av, vargetableringen beviljats
medel. Detsamma gäller för andra områden som drabbats av
angrepp på får och getter. Ersättningen är 50 kr/meter stängsel.

Röja under befintliga rovdjursavvisande stängsel
Det finns även möjlighet att ansöka om stöd för att röja under
rovdjursavvisande stängsel för att bibehålla funktion och effektivitet.
Stödet kan sökas årligen och är 5 kr/meter

• Frågor om stöd till rovdjursavvisande stängsel
Daniel Vitestam, 010‐224 17 02, daniel.vitestam@lansstyrelsen.se

• Frågor om stöd till röjning under rovdjursavvisande stängsel
Eva Johansson, 010‐224 14 06, eva.g.johansson@lansstyrelsen.se
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Viktigt att registrera farligt avfall
Hösten 2020 kom nya regler om dokumentation av
farligt avfall och från årsskiftet infördes även en
miljösanktion på 5 000 kronor om man inte
registrerar enligt de nya reglerna.

För dig som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller
behandlar farligt avfall kräver de nya reglerna anteckningsskyldighet
och rapportering till Naturvårdsverkets register.

KLIMATKLIVET

Klimatinvesteringsstöd
Har du en idé som kan bidra till att minska
klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd
från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Nyhet för i år är att stöd kan ges till elproduktion från biogas i
stationära motorer. Kommande ansökningsomgångar 2022 är
3–18 maj samt 23 augusti–8 september.
Läs på Naturvårdsverkets webbplats eller kontakta oss
Klimatklivshandläggare på Länsstyrelsen, 010–224 10 00,
skane@lansstyrelsen.se

TILLSAMMANS FÖR ETT
HÅLLBART SKÅNE

Åtgärdsprogram för ett hållbart
Skåne
Programmet ska fungera som en gemensam
plattform och stimulera samverkan mellan länets
aktörer i arbetet för ett hållbart Skåne.

Några av åtgärderna som på sikt ska ge oss hållbar utveckling i
Skåne är bland annat rådgivning och kompetensutveckling för en
robust och hållbar livsmedelsproduktion, ökad kolinlagring i
jordbruksmark, bättre förutsättningar för vattenhushållning i
landskapet och minskat matsvinn. Hållbar livsmedelsförsörjning lyfts i
detta sammanhang fram som ett särskilt prioriterat område.
Läs gärna mer om arbetet i ”Tillsammans för ett hållbart Skåne” på
vår webbplats.

Föranmälan av kontroller
Från och med i år kommer möjligheterna att skjuta på en kontroll
på grund av annat arbete, skörd eller dylikt bli betydligt mindre.

EU‐kommissionens revision har kommit fram till att riktlinjerna för hur långt i förväg
man kan avisera en kontroll måste följas striktare. I Sverige har vi, enligt EU, haft en
alltför stor andel av kontrollerna som utförts med för lång framförhållning.

Vi startar kontrollen
Tidigare, då det ansetts omöjligt att påbörja kontrollen inom tidsfristen, har vi kunnat
motivera en längre aviseringstid med skäl som exempelvis att djurägaren
arbetar borta eller det är vårbruk eller skörd. Dessa anledningar är EU‐kommissionen
kritiska till.
De menar bland annat att av djurskyddsskäl, alltid måste ha daglig tillsyn av sina djur.
Kan man inte själv närvara vid kontrollen, inom tidsfristen, får man be någon annan
att visa djuren, alternativt låta kontrollanten titta på djuren själv.
Många gånger kan vi utföra stora delar av kontrollen själva, till exempel vid kontroll av
grödor på åkrar eller öronmärkning på djuren, åtminstone tillräckligt mycket för att
kontrollen skall kunna anses påbörjad. Om du som brukare inte kan vara med då, går
det att boka in ett senare tillfälle i närtid då kontrollen kan slutföras, om det finns
moment som kräver din närvaro. Exempelvis för att gå igenom journaler,
växtodlingsplan och så vidare.
Vi hoppas att vi tillsammans skall kunna lösa detta på bästa sätt.

Maximal tidsfrist som gäller

• Vissa tvärvillkor 24 h
• Djurmärkning och djurstöd 48 h
• Arealbaserade kontroller 14 dagar

Vissa kontroller ska dock alltid ske oaviserat, till exempel på begäran av
Jordbruksverket.
Har du frågor kring detta ring gärna oss på 010‐224 10 00 eller e‐posta till
skane@lansstyrelsen.se

KURSER OCH RÅDGIVNINGAR

TA MIG TILL ENKÄTEN!

Tyck till om våra digitala kurser
Enkätdags! Ta gärna någon minut för att svara på några frågor om hur du
upplever våra digitala kurser och rådgivningar.

Två år med restriktioner
Nu har två år med restriktioner kopplat till pandemin passerat och följderna av
restriktionerna har varit många. Vi tror och hoppas att kurserna och rådgivningarna
har känts tillgängliga trots att vi bara har kunnat erbjuda dem digitalt istället för
fysiskt.

Framtidens kursutbud
Framöver vill vi givetvis fortsätta att erbjuda kompetensutveckling i ett format som alla
kan ta del av, och önskar därför din åsikt om hur du uppfattat vårt förändrade
arbetssätt.

Stort tack på förhand för att du tar dig tid att svara på våra frågor!

Ps. Om du hellre vill svara per telefon eller e‐post kontakta My Rask, 010‐224 11 29,
my.rask@lansstyrelsen.se

HITTA RÅDGIVNINGAR FÖR DIG PÅ GREPPAS SIDA

Greppa Näringen
Priset på insatsvaror har stigit markant under de senaste månaderna och
lantbruket har fått en ny verklighet att förhålla sig till. Greppa Näringens
rådgivare kan hjälpa dig att gå igenom de nya förutsättningarna och se över
möjligheten att dämpa effekterna.

Speciellt intressant kan det vara att titta på kväve‐ och fosforstrategier, test av
mineralgödselspridare samt olika typer av foderstatsrådgivningar.
I Skåne kan HIR, Skånesemin, Växa, Assarssons ekonomitjänst, Naturvårdsingenjörerna
och Länsstyrelsen erbjuda enskild rådgivning.

På greppa.nu/hittaradgivningsforetag kan du se vilka rådgivningar de olika
företagen har att erbjuda. Du kan även gå in och välja en viss typ av rådgivning som
du är intresserad av och kan då vilka företag som erbjuder just den.
När det gäller kurser har vi följande aktiviteter i mars:
* Nötköttsdag med tema avelstjuren, Skånesemin, 18 mars
* Bygga för häst, HIR Skåne, 24 mars

HITTA KURSTILLFÄLLEN OCH ANMÄL DIG TILL BEHÖRIGHETSUTBILDNING

Utbildning växtskyddsmedel
Nu är det sista chansen att boka plats för att förnya sprutcertifikatet om det
går ut den 31:e maj 2022.

Det finns några platser kvar på vidareutbildning med jordbruksinriktning under våren.
Vi har både digitala och fysiska kurser.
På vår webbplats finns information om vilka kurser som går och det är även där du går
in för att anmäla dig.

INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

Natur‐ och kulturvärden
i odlingslandskapet
Länsstyrelsen Blekinge driver
kompetensutvecklingsprojekt med målet att öka
kännedomen om den mångfald av natur‐ och
kulturvärden som fortfarande finns i vårt
odlingslandskap, vilken historia de har att berätta och
hur de ska skötas för att bestå även till nästa
generation.

Landskap i förändring
I Blekinge län har vi fortfarande ett levande odlingslandskap med en
stor mångfald av natur‐ och kulturmiljöer att värna om. Natur‐ och
kulturvärdena i dagens odlingslandskap är ett resultat av människans
brukande av markerna under flera tusen år. Landskapet har i alla
tider omgestaltats som ett resultat av samhällsförändringar, tekniska
utvecklingar och att befolkningens storlek växlat. Odlingslandskapet
har under de senaste 100 åren genomgått stora förändringar med
moderniseringar och effektiviseringar. Som en följd av detta har
många kulturhistoriska värden gått förlorade, exempelvis ängslador,
stenmurar och gamla åkerformer. Även den biologiska mångfalden
har missgynnats, då många arter är beroende av ett mer varierat
åkerlandskap och traditionellt skötta ängs‐ och betesmarker.
Kompetensutveckling 2022
Nu gör vi inom projekten en nystart med förhoppningen om ett mer
”normalt” år där vi kan samlas både digitalt och fysiskt för att utbyta
kunskap och erfarenheter av varandra.
För att kunna erbjuda ”rätt” aktiviteter vill vi gärna ta del av dina
förslag. Vilka utbildningar och kurser på temat natur‐ och
kulturvärden i odlingslandskapet vill du att vi skall anordna under
2022? Alla aktiviteter är kostnadsfria att delta på.
Några exempel på tänkbara aktiviteter är kurs om hamling,
restaurering av betesmarker, att bygga en trägärdesgård, gynna
pollinatörer, hur man slår med lie, jordkällare eller fältvandringar i
betesmarker och ängar.
Vi erbjuder också kostnadsfri enskild rådgivning. Rådgivningen
anpassas efter dina frågor och funderingar. Har du önskemål om
kurser eller vill ha rådgivning så hör av dig. Kontakt på Länsstyrelsen
Blekinge, Sofia Persson, sofia.k.persson@lansstyrelsen.se

KONTAKT

Ansvarig utgivare Åsa Lindberg, asa.lindberg@lansstyrelsen.se
Redaktör Kristina Larsson, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad, 010‐224 10 00, skane@lansstyrelsen.se
Foto: MostPhotos ‐ om inget annat uppges

Tipsa fler om att prenumerera på vårt nyhetsbrev
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Nyhetsbrevet ges ut från oss på Landsbygdsavdelningen. Här lyfter vi de frågor som är aktuella

just nu. Det är allt från djurvälfärd, jordbrukarstöd, aktuella kurser och rådgivningar, till tips om

olika investeringsmöjligheter inom Landsbygdsprogrammet. Trevlig läsning!

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Ingen står oberörd av läget i världen och det pågående kriget i Ukraina. Just nu samordnas
information om vilka effekter situationen kan få på den skånska livsmedelssektorn samt på det
veterinära området på både kort och lång sikt. Analys pågår på regeringskansliet, Livsmedelsverket,
Jordbruksverket och även regionalt och situationen följs noga.

LEDAREN

Landsbygdsdirektör Åsa Lindberg
Foto: Hannah Davidsson

Lönsamhet i lantbruket
Länsstyrelsen har sedan i höstas kontaktats av
lantbrukare som är oroliga för sin lönsamhet på
grund av prisökningarna på foder och insatsvaror
och flera skjuter på investeringar, eller funderar på att
lägga ner.

Nyligen aviserade regeringen extra insatser för att akut stötta
lantbruket och livsmedelsproduktionen just med anledning av de
snabbt ökande kostnaderna. Många aktörer larmar om det tuffa
läget och vi får innerligt hoppas att det snart ljusnar.

Den skånska landsbygden fortsätter att sprudla av innovationer och
tankar på nya sätt att skapa lönsamhet i en ny värld – efter
pandemin och med klimatförändringar som en realitet att förhålla sig
till.

Produktionen och konsumentmönster förändras snabbt. Ett exempel
är värdekedjan för växtbaserade produkter som är glödhet. Forskning
och rådgivning kring nya grödor och höjd effektivitet i
primärproduktionen finns redan ﴾ex. inom Greppa Näringen﴿ men
kommer att behövas ännu mer för att hjälpa oss att ställa om.

Vi på väg mot stora omstöpningar av de gröna näringarna. Hur det
kommer att gå vet vi inte men en sak är säker, vi behöver hålla ihop
och samarbeta i hela den svenska livsmedelskedjan.

Åsa Lindberg

ARTIKLAR NR 1 2022

LÄS MER OM INVESTERINGSMÖJLIGHETERNA

Syftet med "investeringsstödet för
energieffektivisering och
energiskog" är att öka tillgången av
förnybar energi.

Detta har pengarna gått till
Landsbygdsprogrammet har löpt på under sju år och
vi fortsätter vår redovisning av vad alla
investeringspengarna har gått till i Skåne.
Näst på tur är investeringar till energieffektivisering.

Investeringsstöd för energieffektivisering och energiskog
Klimatomställningen berör alla näringar, så även lantbruks och
trädgårdsföretag. Stödet stimulerar också till att öka tillgången av
förnybar energi genom att ge stöd till plantering av fleråriga
energigrödor. Förutom stöd till plantering av energiskog ﴾salix,
hybridasp och poppel﴿ har investeringar även gjorts för energivävar i
växthus, som sparar mycket energi. Andra investeringar är nya
frekvensstyrda motorer på ventilationsfläktar, som ofta har
kompletterats med smart styrning av ventilationen, byte av gamla
lysrör mot ledbelysning i stallar samt bättre isolering i fjäderfästallar.
Totalt har 8,5 miljoner kronor beviljats till 32 ärenden.

Investeringsstöd till anläggningar för produktion och
användning av gödselbaserad biogas
Stöd kan ges för uppförande och upprustning av anläggningar för
produktion och användning av gödselbaserad biogas,
uppgraderingsanläggningar samt rötresthantering. De ansökningar vi
beviljat har varit upprustning av anläggning, nya biogasanläggningar
och rötresthantering och totalt har 8,5 miljoner kronor beviljats till
fem ärenden.

Låter det intressant och kanske något du skulle vilja investera i?
Det finns medel kvar att söka. Gå in på vår webbplats för att läsa
mer. Vill du kontakta våra handläggare för vidare diskussion når du
dem på e‐post: Foretagsstod.Skane@lansstyrelsen.se

JORDBRUKARSTÖDEN 2022
Vallskifte Foto: Björn Olsson,
Länsstyrelsen Skåne

SAM‐ansökan 2022
Nu har SAM‐internet öppnat och det är dags att fylla
i din ansökan. På vår webbisda har vi listar några
saker som kan vara bra att hålla lite extra koll på.
Sista dagen att skicka in SAM‐ansökan för att få fullt
stöd är den 13 april.

LÄS MER PÅ VÅR WEBBSIDA

Välskötta stängsel skyddar dina får
Våren är på väg och med det börjar även planeringen
för betessäsongen 2022.

Spända och välskötta stängsel ger ett gott skydd även mot
rovdjursangrepp. Nu kan du söka stöd för att röja under
rovdjursavvisande stängsel för att bibehålla funktionen. Utöver det
finns möjlighet att söka ett bidrag för merkostnaden att göra
stängslet rovdjursavvisande ﴾RAS﴿.

Alla ansökningar nära vargreviret har beviljats medel
Inkomna ansökningar behandlas med hög prioritet och hittills har
alla ansökningar inom, och i närheten av, vargetableringen beviljats
medel. Detsamma gäller för andra områden som drabbats av
angrepp på får och getter. Ersättningen är 50 kr/meter stängsel.

Röja under befintliga rovdjursavvisande stängsel
Det finns även möjlighet att ansöka om stöd för att röja under
rovdjursavvisande stängsel för att bibehålla funktion och effektivitet.
Stödet kan sökas årligen och är 5 kr/meter

• Frågor om stöd till rovdjursavvisande stängsel
Daniel Vitestam, 010‐224 17 02, daniel.vitestam@lansstyrelsen.se

• Frågor om stöd till röjning under rovdjursavvisande stängsel
Eva Johansson, 010‐224 14 06, eva.g.johansson@lansstyrelsen.se

LÄS HELA ARTIKEL OM FARLIGT AVFALL

Viktigt att registrera farligt avfall
Hösten 2020 kom nya regler om dokumentation av
farligt avfall och från årsskiftet infördes även en
miljösanktion på 5 000 kronor om man inte
registrerar enligt de nya reglerna.

För dig som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller
behandlar farligt avfall kräver de nya reglerna anteckningsskyldighet
och rapportering till Naturvårdsverkets register.

KLIMATKLIVET

Klimatinvesteringsstöd
Har du en idé som kan bidra till att minska
klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd
från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Nyhet för i år är att stöd kan ges till elproduktion från biogas i
stationära motorer. Kommande ansökningsomgångar 2022 är
3–18 maj samt 23 augusti–8 september.
Läs på Naturvårdsverkets webbplats eller kontakta oss
Klimatklivshandläggare på Länsstyrelsen, 010–224 10 00,
skane@lansstyrelsen.se

TILLSAMMANS FÖR ETT
HÅLLBART SKÅNE

Åtgärdsprogram för ett hållbart
Skåne
Programmet ska fungera som en gemensam
plattform och stimulera samverkan mellan länets
aktörer i arbetet för ett hållbart Skåne.

Några av åtgärderna som på sikt ska ge oss hållbar utveckling i
Skåne är bland annat rådgivning och kompetensutveckling för en
robust och hållbar livsmedelsproduktion, ökad kolinlagring i
jordbruksmark, bättre förutsättningar för vattenhushållning i
landskapet och minskat matsvinn. Hållbar livsmedelsförsörjning lyfts i
detta sammanhang fram som ett särskilt prioriterat område.
Läs gärna mer om arbetet i ”Tillsammans för ett hållbart Skåne” på
vår webbplats.

Föranmälan av kontroller
Från och med i år kommer möjligheterna att skjuta på en kontroll
på grund av annat arbete, skörd eller dylikt bli betydligt mindre.

EU‐kommissionens revision har kommit fram till att riktlinjerna för hur långt i förväg
man kan avisera en kontroll måste följas striktare. I Sverige har vi, enligt EU, haft en
alltför stor andel av kontrollerna som utförts med för lång framförhållning.

Vi startar kontrollen
Tidigare, då det ansetts omöjligt att påbörja kontrollen inom tidsfristen, har vi kunnat
motivera en längre aviseringstid med skäl som exempelvis att djurägaren
arbetar borta eller det är vårbruk eller skörd. Dessa anledningar är EU‐kommissionen
kritiska till.
De menar bland annat att av djurskyddsskäl, alltid måste ha daglig tillsyn av sina djur.
Kan man inte själv närvara vid kontrollen, inom tidsfristen, får man be någon annan
att visa djuren, alternativt låta kontrollanten titta på djuren själv.
Många gånger kan vi utföra stora delar av kontrollen själva, till exempel vid kontroll av
grödor på åkrar eller öronmärkning på djuren, åtminstone tillräckligt mycket för att
kontrollen skall kunna anses påbörjad. Om du som brukare inte kan vara med då, går
det att boka in ett senare tillfälle i närtid då kontrollen kan slutföras, om det finns
moment som kräver din närvaro. Exempelvis för att gå igenom journaler,
växtodlingsplan och så vidare.
Vi hoppas att vi tillsammans skall kunna lösa detta på bästa sätt.

Maximal tidsfrist som gäller

• Vissa tvärvillkor 24 h
• Djurmärkning och djurstöd 48 h
• Arealbaserade kontroller 14 dagar

Vissa kontroller ska dock alltid ske oaviserat, till exempel på begäran av
Jordbruksverket.
Har du frågor kring detta ring gärna oss på 010‐224 10 00 eller e‐posta till
skane@lansstyrelsen.se

KURSER OCH RÅDGIVNINGAR

TA MIG TILL ENKÄTEN!

Tyck till om våra digitala kurser
Enkätdags! Ta gärna någon minut för att svara på några frågor om hur du
upplever våra digitala kurser och rådgivningar.

Två år med restriktioner
Nu har två år med restriktioner kopplat till pandemin passerat och följderna av
restriktionerna har varit många. Vi tror och hoppas att kurserna och rådgivningarna
har känts tillgängliga trots att vi bara har kunnat erbjuda dem digitalt istället för
fysiskt.

Framtidens kursutbud
Framöver vill vi givetvis fortsätta att erbjuda kompetensutveckling i ett format som alla
kan ta del av, och önskar därför din åsikt om hur du uppfattat vårt förändrade
arbetssätt.

Stort tack på förhand för att du tar dig tid att svara på våra frågor!

Ps. Om du hellre vill svara per telefon eller e‐post kontakta My Rask, 010‐224 11 29,
my.rask@lansstyrelsen.se

HITTA RÅDGIVNINGAR FÖR DIG PÅ GREPPAS SIDA

Greppa Näringen
Priset på insatsvaror har stigit markant under de senaste månaderna och
lantbruket har fått en ny verklighet att förhålla sig till. Greppa Näringens
rådgivare kan hjälpa dig att gå igenom de nya förutsättningarna och se över
möjligheten att dämpa effekterna.

Speciellt intressant kan det vara att titta på kväve‐ och fosforstrategier, test av
mineralgödselspridare samt olika typer av foderstatsrådgivningar.
I Skåne kan HIR, Skånesemin, Växa, Assarssons ekonomitjänst, Naturvårdsingenjörerna
och Länsstyrelsen erbjuda enskild rådgivning.

På greppa.nu/hittaradgivningsforetag kan du se vilka rådgivningar de olika
företagen har att erbjuda. Du kan även gå in och välja en viss typ av rådgivning som
du är intresserad av och kan då vilka företag som erbjuder just den.
När det gäller kurser har vi följande aktiviteter i mars:
* Nötköttsdag med tema avelstjuren, Skånesemin, 18 mars
* Bygga för häst, HIR Skåne, 24 mars

HITTA KURSTILLFÄLLEN OCH ANMÄL DIG TILL BEHÖRIGHETSUTBILDNING

Utbildning växtskyddsmedel
Nu är det sista chansen att boka plats för att förnya sprutcertifikatet om det
går ut den 31:e maj 2022.

Det finns några platser kvar på vidareutbildning med jordbruksinriktning under våren.
Vi har både digitala och fysiska kurser.
På vår webbplats finns information om vilka kurser som går och det är även där du går
in för att anmäla dig.

INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

Natur‐ och kulturvärden
i odlingslandskapet
Länsstyrelsen Blekinge driver
kompetensutvecklingsprojekt med målet att öka
kännedomen om den mångfald av natur‐ och
kulturvärden som fortfarande finns i vårt
odlingslandskap, vilken historia de har att berätta och
hur de ska skötas för att bestå även till nästa
generation.

Landskap i förändring
I Blekinge län har vi fortfarande ett levande odlingslandskap med en
stor mångfald av natur‐ och kulturmiljöer att värna om. Natur‐ och
kulturvärdena i dagens odlingslandskap är ett resultat av människans
brukande av markerna under flera tusen år. Landskapet har i alla
tider omgestaltats som ett resultat av samhällsförändringar, tekniska
utvecklingar och att befolkningens storlek växlat. Odlingslandskapet
har under de senaste 100 åren genomgått stora förändringar med
moderniseringar och effektiviseringar. Som en följd av detta har
många kulturhistoriska värden gått förlorade, exempelvis ängslador,
stenmurar och gamla åkerformer. Även den biologiska mångfalden
har missgynnats, då många arter är beroende av ett mer varierat
åkerlandskap och traditionellt skötta ängs‐ och betesmarker.
Kompetensutveckling 2022
Nu gör vi inom projekten en nystart med förhoppningen om ett mer
”normalt” år där vi kan samlas både digitalt och fysiskt för att utbyta
kunskap och erfarenheter av varandra.
För att kunna erbjuda ”rätt” aktiviteter vill vi gärna ta del av dina
förslag. Vilka utbildningar och kurser på temat natur‐ och
kulturvärden i odlingslandskapet vill du att vi skall anordna under
2022? Alla aktiviteter är kostnadsfria att delta på.
Några exempel på tänkbara aktiviteter är kurs om hamling,
restaurering av betesmarker, att bygga en trägärdesgård, gynna
pollinatörer, hur man slår med lie, jordkällare eller fältvandringar i
betesmarker och ängar.
Vi erbjuder också kostnadsfri enskild rådgivning. Rådgivningen
anpassas efter dina frågor och funderingar. Har du önskemål om
kurser eller vill ha rådgivning så hör av dig. Kontakt på Länsstyrelsen
Blekinge, Sofia Persson, sofia.k.persson@lansstyrelsen.se

KONTAKT

Ansvarig utgivare Åsa Lindberg, asa.lindberg@lansstyrelsen.se
Redaktör Kristina Larsson, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad, 010‐224 10 00, skane@lansstyrelsen.se
Foto: MostPhotos ‐ om inget annat uppges
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