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Besök på ängsmarker i september och oktober 
Från mitten av september och ungefär en månad framåt kommer 60 ängar i främst Sunne, Säffle 
och Årjäng att besökas. Besöken är inte kopplade till några jordbruksstöd utan görs som en del 
av miljöövervakningen i länet för att se hur många av dem som sköts med slåtter. Om skötseln 
har fortsatt finns det goda chanser att de arter som är knutna till slåtterängar också finns kvar. 

Alla ängar i länet som finns med i databasen TUVA besöks under 7 år och därefter börjar vi om 
igen. Nu går vi in i den tredje perioden sedan starten 2009. Eftersom det är många ängar som 
ska besökas under kort tid har vi tyvärr inte tid att anmäla besöken i förväg, men vi försöker alltid 
knacka på och tala om vilka vi är när vi väl är på plats.  

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Maria Sundqvist på  
010-224 72 74 eller maria.sundqvist@lansstyrelsen.se. 

 

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


7 september 2021 kl. 16.00 – 20.00 

Får på naturbetesmarker - fältträff 

 

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

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

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

VAR: Smedstad, Kil 
KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 augusti 2021 

Anmäl dig här! 

 

mailto:asa.enefalk@lansstyrelsen.se
https://utbildning.jordbruksverket.se/enrol/index.php?id=2914


11 september 2021 kl. 10.00 – 16.00 

Nöt på naturbetesmarker - fältträff 

Välkommen till en kurs om nötbete på 
naturbetesmarker! 

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

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

 

 

VAR: Edebäck med omgivningar, Ekshärad 
KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 3 september 2021 

Anmäl dig här! 

 

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


17 september 2021 kl. 08.00 – 18.30 

Resa om betesbaserad ekologisk nötköttsproduktion 

 

På uppdrag av oss anordnar Hushållningssällskapet en studieresa för nötköttsproducenter där 
temat är betesbaserad ekologisk nötköttsproduktion. 

Äntligen får vi möjlighet att träffas, besöka kollegor och ta del av varandras erfarenheter! Under 
resan kommer vi att besöka flera ekologiska nötköttsproducenter i Dalsland. Resan startar 
klockan 8.00 från Hushållningssällskapet på Ventilagatan 5 i Karlstad. 

Det finns gott om plats i bussen och parkering finns. Det finns även möjlighet att ansluta efter 
vägen! 

Mer information om resan på vår webbplats. 

VAR: Startar vid Hushållningssällskapet på Ventilgatan 5 i Karlstad 
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Du betalar endast mat och fika på plats! 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 9 september 2021 

Anmäl dig till Karin Granström via sms till 070-257 67 60 eller via mejl till 
karin.granstrom@hushallningssallskapet.se. 

 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---varmland/2021-08-26-resa-om-betesbaserad-ekologisk-notkottsproduktion.html
mailto:karin.granstrom@hushallningssallskapet.se


24 september 2021 kl. 09.00 – 15.30 

Kurs om foderstrategi för nötköttsproducenter 

På uppdrag av oss anordnar Lantbruksrådgivning i 
Väst en kurs om att utfodra djuren på bästa sätt för 
klimatet, tillväxt, djurhälsa och för ekonomin. 

Innehåll: 

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

• Hur ser årets vallskörd ut?' 
• Utfodringsstrategi för bästa tillväxt på ungdjuren – 

finns det en sådan? 
• Vi tittar på foderkostnader och foderval 
• Vad behöver djuren och resultatet av olika 

foderstater 
  

• Hur mycket foder äter dikon och vad behöver hon äta? En överutfodrad diko är varken bra 
för klimatet, djurhälsan eller ekonomin. 

• Mineraler 
• Gruppdiskussioner 

 
Mer information om kursen på vår webbplats. 

VAR: Väse hembygdsgård. Adress: Mölntorp 205 Väse 
KOSTNAD: Du betalar endast 195 kr (exkl. moms) för lunch och fika. Kostnaden faktureras. 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 september 2021 

Är du intresserad? Anmäl dig i så fall till Maja-Lena Främling via mejl eller telefon: 
info@lantrbuksradivast.se, 070-207 51 67 

 

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


7 oktober 2021 kl. 07.00 – 19:00 

Inspirationsresa till Närke och Västra Götaland 

 

Är du nyfiken på att lära dig om eller börja odla proteingrödor? Den 7 oktober anordnas en 
studieresa med syfte att lära oss mer om produktion och förädling av bland annat linser, 
åkerböna, gråärt och sötlupin. 

Under resan kommer vi att besöka två inspirerande gårdar, Berga gård i Fjugesta och Storkila 
gård i Hova, som har inriktat sig på att odla proteingrödor av olika slag. På gårdarna kommer vi 
att göra rundvandringar och så kommer vi få information om både deras odlingar och 
försäljningskanaler. Under vårt lunchstopp kommer också två intressanta förläsare att berätta om 
odling och förädling av proteingrödor och aktuella samarbetsprojekt om framtidens 
proteingrödor. 

Mer information om kursen på vår webbplats. 

Om du har ytterligare frågor om kursen kan du kontakta Malin Eliasson eller Petra Umeland: 
malin.eliasson@lansstyrelsen.se, 010-224 72 64 eller petra.umeland@lansstyrelsen.se,  
010-224 72 76. 

VAR: Resan startar i Karlstad 
KOSTNAD: Resan är kostnadsfri, mat och fika ingår. 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 september 

Anmäl dig här! 

 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---varmland/2021-08-26-inspirationsresa-till-narke-och-vastra-gotaland.html
mailto:malin.eliasson@lansstyrelsen.se
mailto:petra.umeland@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---varmland/2021-08-26-inspirationsresa-till-narke-och-vastra-gotaland.html


Utsikt nyhetsbrev kompletterar vår egenproducerade tidning Utsikt 
Värmland, tidningen för lantbrukare och övriga som är intresserade av 
landsbygdsfrågor. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och detta 
nyhetsbrev används för att förmedla aktuell information mellan numren. 

Nyhetsbrevet och aktiviteter som omnämns, finansieras helt eller delvis 
med medel från Landsbygdsprogrammet.  
 

Om du vill avsluta din prenumeration skickar du ett e-postmeddelande till 
utsikt.varmland@lansstyrelsen.se. Självklart går det också bra att kontakta oss per telefon. 

Länsstyrelsen Värmland 

651 86 Karlstad 

Besöksadress: Våxnäsgatan 5 

Telefon 010-224 70 00 

E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

 

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/varmland 

Följ oss 

          
 

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

 
 

 

mailto:utsikt.varmland@lansstyrelsen.se
mailto:varmland@lansstyrelsen.se
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