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  Hamlade träd och odlingsrösen, Garparörs naturreservat, Skövde. Foto: Robin Eriksson

Miljömål i praktiken

Vi håller igång!
Vi har precis gått in i september och det känns att det börjar 
blir höst. En höst som blir annorlunda. Pandemin som kom under 
våren är inte över och det gäller att vi tillsammans fortsätter att 
följa de riktlinjer och rekommendationer som finns. ”Håll i, håll 
ut och håll avstånd” har blivit ett mantra. Kanske med ett tillägg 
av ”håll igång” eftersom många sitter hemma och jobbar och var
dagsmotionen inte längre kommer automatiskt. 

Som alltid den här tiden på året är det skörd. Pandemins på
verkan på lantbruket har varit väldigt liten och den farhåga som 
fanns i våras kring problem med livsmedelsproduktionen kan vi 
nu, tack och lov, säga att den inte slog in. Däremot kan vi konsta
tera att, som alltid vid kriser, blir det tydligare hur viktigt det är 
med en inhemsk och regional livsmedelsproduktion. Beredskaps
frågan som blivit mer och mer aktuell de senste åren har synlig
gjort en låg självförsörjningsgrad av livsmedel i Sverige och beho
vet av en konkurrenskraftig livsmedelskedja. För att vara konkur
renskraftig behöver vår produktion vara långsiktigt hållbar. Både 
ur en ekonomisk, miljömässig och social aspekt. 

Det här numret har temat miljömål i praktiken. I arbetet att 
komma närmare och nå målen genomförs många intressanta och 
skilda satsningar. Här kan ni bland annat läsa om vårt arbete med 
att få mer lokal mat i de offentliga köken i länet och satsningen 
på att underlätta livet för våra livsviktiga pollinatörer. Vetskapen 
om att vi behöver hjälpa vilda pollinatörer så som bin, humlor och 
fjärilar har spridit sig. Jag har flera gånger i sommar sett oklippta 
grönytor med en skylt som berättar att den som inte klipper vill 
bidra till den biologiska mångfalden. Det är i alla fall för mig nå
got nytt och fyller mig med hopp. 

Ett annat sätt att arbeta för miljömålen är fiberutbyggnaden. 
Det finns fortfarande medel att söka. Möjligheten att arbeta hem
ma och minska vårt resande är mer aktuell än någonsin. Med tek
nikens hjälp kan vi också hitta nya arbetssätt som underlättar när 
vi inte kan mötas. Under våren har vi inom vår rådgivnings och 
kompetensutvecklingsverksamhet genomfört flera digitala aktivi
teter. Det är något vi vill fortsätta att utveckla. Ta chansen att del
ta i något av allt som är på gång! 

Ingrid Guldbrand
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Det historiska landskapet 
som resurs
Landskapet är vårt största kulturarv. 
Det har påverkats av oss människor 
och vår boskap under tusentals år. 
Röjning, slåtter, odling och bete har 
skapat ett biologiskt kulturarv. Om 
vi idag inspireras av tidigare genera-
tioners sätt att bruka och sköta mark 
och växtlighet kan vi öka den biolo-
giska mångfalden. Samtidigt kan vi 
skapa ett landskap som klarar klimat-
förändringarna bättre.

Den biologiska mångfalden måste 
öka innan vi lämnar över till kom
mande generationer. Att arbeta 
aktivt med att bevara och förstärka 
kulturvärden och biologiskt kultur
arv i landskapet är en klok investe
ring som kan bidra till den föränd
ring som behöver göras. Arbete med 
landskapets kulturarv bidrar till att 
nå miljömålet Ett rikt odlingsland-
skap. Vissa åtgärder kan dessutom 
vara rena klimatanpassningsåtgärder. 

Så ökar du den biologiska 
mångfalden
Det moderna odlingslandskapet 
är specialiserat och effektivt, men 
saknar den förmåga att balansera 
störningar som det traditionella 
landskapet hade. Nedan följer några 
exempel ifrån det historiska bruket 
av landskapet som idag kan bidra till 
att öka den biologiska mångfalden 
och kulturvärdena i landskapet.

Bondskog 
Blandade trädslag i olika åldrar som 
plockhuggs istället för att trakt
hyggesavverkas. Det gynnar den 
biologiska mångfalden samtidigt 
som den blir mer motståndskraftig 
mot bränder, värme, stormar och 
insektsangrepp. Om delar av skogen 
dessutom betas ökar den biologiska 
mångfalden och bilden av det histo
riska landskapet.

Slåtterängar 
Slåtterängar är mycket artrika 
marker som slås för att skapa hö 
som kan användas som nödfoder 
vid varma år. Vare sig det är slåtter 
med lie eller slåtterbalk gör du en 
kulturmiljögärning.

Hamlade träd 
Beskär dina lövträd och ge lövet till 
boskapen för att dryga ut fodret. 
Hamling var ett mycket vanligt in
slag i det förindustriella odlingsland
skapet. Det fick ett uppsving under 
andra världskrigets nödår. Hamling 
bidrar till biologisk mångfald och en
kulturhistorisk landskapsbild.

Stenmurar
Bevara och sköt stenmurarna så 
de inte växer igen. De berättar om 
gränser och historisk markanvänd
ning och är viktiga för kräldjur och 
insekter.

Överloppsbyggnader 
Ta hand om de gamla byggnaderna 
i odlingslandskapet. De är viktiga 

miljöer för fåglar och insekter samt 
att de berättar om historien.

Fornvård
Håll fornlämningar fria från vegeta
tion. Utför du slåtter och röjning 
vid rätt tid på året bidrar du till den 
biologiska mångfalden.

Vatten i landskapet 
Våtmarker och meandrande vatten
drag bromsar upp vattnet i landska
pet vid såväl torka som vid mycket 
regn.

Johan Apelman
Samhällsavdelningen

Robin Eriksson
Västra Götalandsregionen
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Biogasproduktion – en jord-
bruksresurs med potential
Intresset för svensk biogas ökar 
kraftigt. Västra Götaland, med sina 
många landsbygdskommuner, är en 
av de regioner med störst potential 
för biogasproduktion i hela landet. 
Och om produktionen ökar bidrar 
det till flera av de svenska miljömå-
len. På uppdrag av Biogas Väst har 
IVL Svenska Miljöinstitutet kartlagt 
biogassubstraten i länet och visat att 
produktionen kan öka femfaldigt.

Den totala biogasanvändningen 
i Sverige närmar sig 4 TWh, och 
har nästan fördubblats sedan 2015. 
Under samma period har inhemsk 
produktion endast ökat marginellt. 
Istället är det importerad biogas 
som står för den stora ökningen. 
Detta ojämna förhållande framkom
mer bland annat i utredningen Mer 
biogas! För ett hållbart Sverige, som i 
slutet av 2019 levererade ett batteri 
av skarpa åtgärdsförslag. Dessutom 
formulerades en målsättning för 
var Sverige kan befinna sig år 2030; 
med en biogasproduktion på totalt 
10 TWh.

Tillgångar finns i lantbruket
Utredningen visade på en stor 
 outnyttjad potential för biogaspro

duktion i Sverige. När IVL presen
terade sin rapport över biogaspoten
tial från rötning i Västra Götalands
regionen visade det sig att det även 
här finns potential att femfaldiga 
den nuvarande produktionen av bio
gas  och att det är inom lantbruket 
de stora tillgångarna finns. 

Dubbel klimatnytta
Lantbrukets restströmmar är inte ut
nyttjade i lika hög grad som många 
andra substratkategorier. Framförallt 
är gödsel särskilt intressant eftersom 
den ger en dubbel klimatnytta. Dels 
genom att undvika metanutsläpp vid 
traditionell hantering och dels när 
den färdiga biogasen ersätter fossila 
bränslen. Det är därför av särskilt 
intresse att detta kommer till nytta i 
en biogasprocess. 

Minskade kostnader
Att låta gödsel gå genom biogaspro
cessen ger också mervärden tillbaka 
till lantbruket, exempelvis i form av 
rötresten som med fördel kan an
vändas som gödsel på åkrar. Detta 
minskar kostnader i inköpsledet 
samt sluter lantbrukets kretslopp av 
näringsämnen.

  Visste du att biogas producerad från flytgödsel ger negativa utsläpp enligt RED2?. Foto: Pixabay

Miljömål i praktiken

Är det då rimligt att öka pro
duktionen av biogas från dagens 
312 GWh till 1,7 TWh? Frågan om 
avsättning är inte längre en teknisk 
utmaning. För att nå klimatmålen 
är det dessutom närmast nödvän
digt, likaså för att stärka regional 
samhällsutveckling och cirkularitet. 
Flera studier visar också att biogas 
tack vare sitt breda användningsom
råde, både gällande insatsvaror och 
output, bidrar till flertalet miljömål 
utan att skapa målkonflikter. 

Dags att kraftsamla
Men är det troligt att se en fem
faldig ökning? Ja, signaler och 
agerande från både nationell och 
internationell politik och näringsliv 
pekar mot det. Men för att nå dit 
måste vi kraftsamla, arbeta mot flera 
mål samtidigt och ta aktiva beslut 
vid varje givet tillfälle. 

Joel Karlberg
Biogas Väst
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Förbättringar för  
pollinerande insekter 
Det går dåligt för många pollinerande 
insekter. Hur kan vi vända trenden? 
Med rätt åtgärder och kunskap kan vi 
alla hjälpa pollinerande insekter som 
bin, fjärilar och humlor. Varför? För 
en rikare biologisk mångfald, stabi-
lare ekosystem och bättre skördar.

En tredjedel av Sveriges vilda biarter 
finns med på den svenska rödlistan 
över hotade arter. Utöver det är en 
femtedel av fjärilarna och en tiondel 
av blomflugorna hotade. Dessa arter 
riskerar att försvinna. Den främsta 
orsaken är att det finns färre blom
mande marker idag. Andra orsaker 
är färre boplatser, klimatförändringar 
och kemiska bekämpningsmedel. 

Regeringsuppdrag
Under 2020 beslutade regeringen 
om ett särskilt uppdrag som sträcker 
sig mellan åren 2020 och 2022 som 
innebär att landets länsstyrelser får 
medel som är öronmärkta för polli
nering. Satsningen innebär att förut
sättningar för pollinerande insekter 
ska förbättras. Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län har nyligen satt igång 
arbetet. 

Sök bidrag för att gynna pollinerande 
insekter
Från och med 2020 finns särskilda 
projektmedel att söka för den som 
vill göra åtgärder för pollinerande 
insekter. Detta är ett projekt inom  
LONA och kan sökas av kommu
ner, föreningar eller privatpersoner. 
Ansökan skickas till kommunen som 
sedan skickar den till Länsstyrelsen 
som handlägger och fattar beslut. 
Sista ansökningsdag är den 1 decem
ber 2020 och mer information finns 
på Länsstyrelsens webbplats.

Varför är pollinering viktigt? 
Pollinering är en ekosystemtjänst, 
vilket är alla produkter och tjänster 
som naturens ekosystem ger män
niskan och som vi har nytta av. 
Genom pollinering utvecklas frukt, 
bär, grönsaker och frön. Vissa arter, 
som exempelvis jordgubbar, kräver 
dessutom att pollinering sker av flera 
olika insekter för att kunna utveck
las och bli stora och söta. Utan bra 
pollinering hotas våra skördar och 
livsmedelsproduktion. 

Vad behöver pollinatörerna? 
Framför allt behövs det fler blom
mande marker. Förutom ängar, hagar 
och artrika vägkanter kan en remsa 
av en åker sås med pollen och nek
tarrika växter. Man kan även skapa 
en blommande träda till nytta för 
omgivande fält. Gällande växtval 
kan det vara klokt att så olika örter 
för att förlänga blomningssäsongen. 
Andra åtgärder för att gynna pol
linerande insekter är att minska 
igenväxning av sand, grus och 
moränmarker för att skapa boplatser 
till arter som är beroende av dessa 
miljöer.

Har du frågor, idéer eller syn
punkter? Välkommen att ta kontakt 
med oss som jobbar med pollinering 
på Länsstyrelsen.  

Marja Nordin
Naturavdelningen

Nässelfjärilen är en av våra vanligaste dagfjärilar. Foto: Anna Stenström
Miljömål i praktiken
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Extra satsning på 
pollina törer i Boråstrakten
I trakterna kring Borås satsar Naturvårdsverket extra 
på hotade vildbin. Vi kommer därför att göra insatser 
på flera platser i kommunen för pollinatörer. På kar-
tan här nedanför har vi markerat de områden vi prio-
riterar i första hand. Vill du bidra till satsningen? 

Idag minskar mångfalden av vilda pollinerare i en 
rasande takt över hela världen. Ungefär en tredjedel 
av den mat vi äter kommer från växter som bin och 
humlor pollinerar. Pollinatörerna är viktiga för att vi 
ska lyckas nå miljömål som ett rikt odlingslandskap. 
En femtedel av Sveriges över 2 000 fjärilsarter är 
rödlistade och av 300 arter vildbin i landet är nästan 
en tredjedel rödlistade. Pollinatörerna gör oss olika 
tjänster, men har också sitt egenvärde. Vi har möj
lighet att bidra till att arter bevaras. Det som behövs 
är större areal blomrik mark, fler blommande träd 
och buskar och mer öppen sand och hålrum i ved. 
Vi behöver helt enkelt se till att det finns mat och 
boplatser till våra pollinatörer.

Sällsynta bin i Borås
I området kring skjutfältet i Borås har man funnit 
bland annat fibblesolbi, praktbyxbi, dvärgsandbi 
och silvergökbi. Det finns också fynd av guldsandbi, 
som är värdart för silvergökbiet. Just fibblesolbiet 
trodde man var utdött sedan många decennier. Att 
det fanns sällsynta vildbin i just detta område blev 
uppmärksammat i samband med ett vägbygge och 
då försökte de kompensera för ytor som togs i an
språk. Nu vill Naturvårdsverket ytterligare förstärka 
insatserna i lämpliga miljöer i och kring Borås för 
att gynna pollinatörerna. Vi på Länsstyrelsen sam
ordnar arbetet. 

Vildbinas livscykel
De flesta vildbin är solitära bin, vilket innebär att de 
lever ensamma och inte i kolonier som tambin gör. 
Solitärbin bildar heller inte honung, utan gör kulor 
av pollen som de samlar till sina larver. En del vild
bin gräver gångar i sanden, ibland upp till 50 cm, 
där de förser sina avkommor med pollenkornen och 

bygger små kammare. Andra gör liknande celler i 
hålrum i trä. När äggen kläcks bildas en larv som 
sedan övergår till en puppa. Solitärbina övervintrar 
som larv eller puppa och kläcks till sommaren. 

Korta flygavstånd
Flera bin är knutna till en eller ett fåtal blommor. 
Blommor som är extra bra för många pollinatörer 
är fibblor som sommarfibbla, flockfibbla och rot
fibbla. Andra är ängs och åkervädd, strätta och 
blåmunkar. Många vildbin är små och flyger bara 
korta sträckor. Det gör det extra viktigt att det finns 
boplatser och blommor på kort avstånd från varan
dra. Guldsandbin flyger som mest 200 meter från 
boplatsen till ängsvädd, som är deras värdväxt. För 
många pollinatörer är det viktigt att det tidigt på 
våren finns blommande sälg och sedan blomning 
under hela säsongen.

Områden och åtgärder
De områden som prioriteras i första hand är de 
som är eller kan bli sandiga, solbelysta och blomrika 
marker. Skjutfältet Bråt i Borås är en viktig knut
punkt, men det finns många fler platser i och på 
gränsen till kommunen som är viktiga. Vi försöker 
både förstärka områden som idag är artrika, men 
också binda samman dessa. En viktig del av arbetet 
är också att bekämpa invasiva arter, de arter som 
ökar kraftigt och riskerar att konkurrera ut hävd
gynnade arter som pollinatörerna behöver. Budge
ten fördelas årsvis, så vi vet att vi har pengar under 
2020. Därför prioriterar vi fler insatser nu i höst och 
tidig vinter. 

Exempel på åtgärder som hittills är påbörjade:
• Borås kommun kommer att utöka slåtterytorna 

i området vid ridhuset och bidrar till ökad frö
spridning av ängsvädd.

• Borås energi undersöker möjligheten att skapa 
mer blomning på Energi och Miljöcenter 
Sobacken.

• Borås golfklubb ställer om skötseln på lämpliga 
ställen i ruff och kantzoner och planerar för in
sådd av blommor.

• Skolungdomar har plockat lupiner under 
sommaren.

• Insamling av blomfröer för kommande utsådd 
pågår för fullt.

• Röjning av igenväxning i Kinnarumma.
• Kinnarumma pastorat sköter området vid kyr

koruinen med slåtter under juli och augusti och 
de planerar för mer sandiga ytor.

Hur du kan hjälpa till som markägare, djurhållare 
eller förening?
Vi är positiva kring samarbeten och kan ersätta ar
betet med att sköta slåtterytor, öka blomningen eller 

röja igenväxning. Håller du djur kanske några beten 
kan få blomma innan djuren släpps där? Har du 
blomrika marker, men saknar sand och ved? Kanske 
kan du gynna sälg på din mark? Vi är intresserade 
av att föra dialog och att hjälpa till med åtgärder el
ler medel till det, förutsatt att du inte redan idag får 
ut miljöersättning för samma yta. Hör av dig!

Även små ytor kan ge stor nytta!
Även du som bara har en liten yta kan bidra med 
små enkla insatser. Ett litet knippe med bamburör 
på din altan hjälper en del vilda pollinatörer. Om 
du köper blommor eller frön, se till att växterna ger 
pollen och nektar. Fundera också över om du har 
blomning under hela sommaren.

Håll ögonen öppna! 
Det finns bra grupper på Facebook om du vill lära 
dig mer eller få hjälp med artbestämning av in
sekter. Några exempel är Artbestämning av insekter 
och Vi som gillar bin och humlor. Du kan också få 
hjälp på Artfakta på SLU att nyckla fram vilken 
art du träffar på. Rappotera gärna dina fynd på 
Artportalen.

Ser du invasiva arter kan du lämna information 
på Borås kommuns egen app för invasiva arter eller 
på invasivaarter.nu, där du även kan se hur de inva
siva arterna ser ut.

Marina Bengtsson
Enheten för landsbygdsutveckling

LM Metria

  Karta som visar de rosa områdena där vi satsar extra. Källa: Bakgrundskarta Lantmäteriet, bearbetning Länsstyrelsen.

Miljömål i praktiken

  Bara några få bamburör blir direkt använda av vildbin.  
     Foto: Marina Bengtsson
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Klimatsmarta val i köken 
Västra Götalandsregionen och Läns-
styrelsen har sedan flera år tillbaka 
ett gemensamt projekt för att stötta 
kommuner och producenter. Målet är  
att öka andelen lokalproducerad mat 
som serveras i de offentliga köken i 
Västra Götalands län. 

Vi vill öka kunskapen om lokal
producerad mat som ger kortare 
transporter och som gynnar den 
biologiska mångfalden. Vi vill också 
hjälpa producenterna att sälja sina 
produkter till kommuner och för
söka hitta bra logistiklösningar för 
att producenter ska kunna leverera 
maten på ett säkert och klimatsmart 
sätt till köken. 

Kunskap krävs för krav
Alla länder i EU ska följa LOU, la
gen om offentlig upphandling. Det 
innebär att alla kommuner måste 
göra en upphandling för att få köpa 
sina varor och tjänster. Därför är 

det viktigt att känna till vad det är 
för skillnad mellan den svenska, 
lokala maten och den importerade. 
Detta för att kunna ställa rätt och 
rimliga krav och få den kvalitet som 
efterfrågas. 

KliMATval i Falköping
Falköpings kommun har valt att 
delta i projektet KliMATval. Projek
tet finansieras av Vinnova och drivs 
av Sveriges Kommuner och Re
gioner i samarbete med Stockholm 
Resilience Center vid Stockholms 
universitet och Albaeco.

Offentlig sektor har en mycket 
stor möjlighet att påverka kostvanor, 
dels genom alla de måltider som ser
veras dagligen i offentliga verksam
heter, men också genom exempelvis 
utbildning och upplysning. Matkon
sumtion och livsmedelsproduktion 
är lika avgörande för människors 
hälsa som för planetens. 

Från utmaning till förverkligande
Modellen är uppdelad i sex steg som 
metodiskt tar utvecklingsprojektet 
från utmaning till förverkligande. 
Kommunens kostavdelning arbetar 
just nu med att undersöka vad deras 
matgäster tycker. De har genomfört 
studiebesök, intervjuer, provsmak
ningar och observationer i samband 
med detta. 

Lokala producenter är målgruppen
Kommunen har valt ut lokala pro
ducenter som sin målgrupp. Christin 
Hallner, biträdande kostchef, berät
tar att hittills har de pratat med fyra 
lokala producenter. Två som odlar 
grönsaker, en jägare som förädlar 
vildsvinskött och en som föder upp 
nötkreatur på gräsbete. De har gjort 
spännande och lärorika studiebesök 
som har varit väldigt uppskattade. 

Vill förbättra miljön
De lokala producenterna har en 
fantastisk drivkraft och kunskap. 
Samtliga som kommunen har besökt 
drivs av visioner att förbättra miljön. 
De tycker att det är viktigt att beslut 
och inköp ska vara socialt hållbara. 
Producenterna tycker att upphand
lingar verkar krångliga. Det finns en 
rädsla att våga lova leveranser när de 
inte vet exakt tillgång. I dagsläget 
säljer producenterna gärna direkt till 
konsument, där det är lättare att sty
ra mängderna. De producenter som 
kostavdelningen har besökt har inte 
volymer att sälja till hela Falköpings 
kommun om inte upphandlingen 
delas upp i mindre delar till färre 
enheter.

Eleverna tycker till
Inom projektet har kostavdelningen 
också pratat med eleverna på Gustaf 
Dahlénskolan. Stora elevrådet på 
skolan har svarat på frågor kring 
”Vad är viktigt för dig för att våga 
testa en ny maträtt? ”. I skolrestau
rangen har de genomfört en mycket 
uppskattad provsmakning av vild

Miljömål i praktiken

  Falköpings kommun har besökt Tomas Torsein för att lära sig mer om vikten av  
betesdjur för ekosystemet och biologisk mångfald. Det bjöds på fika i hagen. 
Foto: Niclas Fällström

svinsbiffar med lokalt vildsvinskött. 
Vid serveringen pratade personalen 
med eleverna. De har även gjort en 
provsmakning där barnen på fritids
verksamheten fick smaka på lokala 
grönsaker tillsammans med dippsås. 

Kommande utmaningar
Projektet står inför några utmaning
ar för att komma vidare i processen. 
Det är bland annat:
• Hur kan kommunen ställa om 

sina inköp mot mer klimatsmar
ta och lokalproducerade råvaror?

• Hur kan skolbarnen lära sig att 
äta mer klimatsmart?

Miljömål i praktiken

Vad händer nu? 
Falköpings kommun håller på att 
ta fram en klimatstrategi för åren 
20212030. Ett av fokusområdena 
är Klimat smart och hälsosam mat, 
utifrån kraftsamlingen Klimat 2030. 
Falköpings kommun satsar på re
lationsmat, vilket innebär att stärka 
relationerna mellan konsumenter 
och lokala matproducenter. Har 
du frågor så får du gärna kontakta 
Christin Hallner. 

Pernilla Fischerström
Enheten för 

landsbygdsutveckling

8

  Provsmakning av kökets vildsvinsbiffar. Detta var mycket uppskattat bland eleverna. Foto: Niclas Fällström
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Säkrare uppkoppling och 
bredbandsstöd
På DN:s ledarsida kunde vi i början 
av augusti läsa att förutsatt att bred-
bandsutbyggnaden ökar kan distans-
arbete komma att bli ett lyft för delar 
av landsbygden. Detta eftersom det 
för många går utmärkt att bo flera 
timmar ifrån sin arbetsgivare. 

Samtidigt visar Tele2 i sin undersök
ning att distansarbetet har ökat med 
400 procent under Coronakrisen. 
Bredband via fiber underlättar för 
att distansarbete ska fungera rent 
tekniskt på landsbygden. I vårt län 
har vi gett stöd till 2 682 mil fiber på 
landsbygden. Passa på att söka stöd 
om ni vill bygga bredband till dem 
som ännu inte har. 

Med mer hemarbete ökar dock 
vikten av en säker ITmiljö. Hos 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap hittar du goda råd kring 
detta. 

Läs mer hos Länsstyrelsen och 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap.

Stöd till bredbandsutbyggnad
Goda råd till dig som arbetar hemifrån

Monica Ek-Remmerth
Enheten för 

landsbygdsutveckling Foto: Erika Kvarnlöf

Miljömål i praktiken

Dags att söka Klimatklivet
Snart kan du söka pengar från Klimatklivet igen. 
Men du måste vara snabb! Ansökan är bara öppen 
21–30 september. Stöd till ansökningar om minskade 
utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är fortsatt 
prioriterade.

Klimatklivet ger stöd till investeringar som mins
kar utsläppen av koldioxid och andra gaser som 
påverkar klimatet. Avgörande för att få stöd är att 
åtgärden har god klimatnytta. Med detta menas att 
utsläppsminskningen bör vara minst 0,75 kg koldi
oxidekvivalenter per investerad krona. 

Lantbruksföretag är numera en vanlig grupp sö
kande inom Klimatklivet. De flesta har fått stöd för 
att byta ut sin oljepanna mot flis eller pelletspanna. 
Men även åtgärder som biogasanläggningar, utbyte 
av bevattningspump och ändrad gödselhantering 
har fått pengar.

Du gör ansökan via Naturvårdsverkets webbplats 
mellan den 21 och 30 september. Där finns även 
information om vad du ska tänka på vid ansökan, 
samt verktyg för beräkningar. Råd kring din ansö
kan kan du få av oss på Länsstyrelsen.

Alexandra Boberg
Miljöskyddsavdelningen

Helena Sandmer
Miljöskyddsavdelningen

Vi vill ha din åsikt!
Har du behov av att använda kontanter? Behöver 
du sätta in dagskassa från din förening eller arbets-
plats? Använder du enbart digitala betaltjänster? Vi 
på Länsstyrelsen bevakar hur behovet av grundläg-
gande betaltjänster matchar utbudet i vårt län. 

Nu har du möjlighet att bidra med information till 
vår undersökning genom att fylla i en enkät. Den 
här undersökningen genomför vi för att se behovet 
av grundläggande betaltjänster i Västra Götaland. 
Undersökningen riktar sig till dig som person, 
men också i din roll som företagare eller aktiv i en 
förening.

Inom de grundläggande betaltjänsterna ingår 
möjligheten att betala räkningar, ta ut kontanter för 
privatpersoner samt dagskassehantering för företag 
och föreningar. Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län har sedan 2009 regeringsuppdraget Bevakning 
av grundläggande betaltjänster, som vi rapporterar 
till Infrastrukturdepartementet varje år. Ditt svar är 
viktigt och bidrar till att öka vår kunskap i vårt län. 
För att nå enkäten, skanna QRkoden med din mo
biltelefon eller följ den här länken:

https://link.webropolsurveys.com/S/A8D0B32B5676F68C

Ida Claesson
Enheten för landsbygdsutveckling

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/stod-till-bredbandsutbyggnad.html
https://www.informationssakerhet.se/siteassets/nyheter/informationssakerhet-for-dig-som-arbetar-hemma--rad-fran-msb.pdf
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       Nya grepp till hästägare fakta

  Pernilla Kvarmo, mark-växt agronom på Jordbruksverket, 
har arbetat med Greppa Näringen i nio år och innan dess 
som produktionsrådgivare på Hushållningssällskapet i Öst-
ergötland. Foto: Jonatan Kvarmo

Mark- och växtagronom Pernilla Kvarmo arbetar med 
den nya rådgivningen för hästhållare som snart lan-
seras inom Greppa Näringen. Vi har träffat henne för 
att höra mer om den nya satsningen som syftar till 
att förbättra miljön, samtidigt som kostnaderna inte 
blir allt för stora.  

Det övergripande målet med Greppa Näringens nya 
hästrådgivning är att göra hästhållare medvetna om 
hur deras verksamhet påverkar miljön och identi
fiera åtgärder som är mest lämpade för just deras 
verksamhet. På så sätt bidrar alla som deltar till de 
nationella miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, 
Bara naturlig försurning och Grundvatten av god 
kvalitet.

Rådgivning efterfrågas
– De senaste åren har det kommit flera rapporter 

om hästars miljöpåverkan och det finns en efterfrå
gan från hästnäringen på rådgivning och stöd för att 
utföra miljöåtgärder. Därför har vi skräddarsytt en 
ny rådgivningstjänst för hästgårdar, säger Pernilla. 

Rådgivningen är utvecklad i samverkan med en 
referensgrupp och flera olika organisationer inom 
hästnäringen. Den är därefter testad på ett tiotal 
verksamheter. 

Kostnadseffektiva åtgärder
Grunden i rådgivningen är, som all rådgivning hos 
Greppa Näringen, kostnadseffektiva miljö och kli
matåtgärder för lantbrukaren på gårdsnivå. 

– Enkelt beskrivet innehåller rådgivningen en 
genomgång av hästverksamhetens miljöpåverkan 
och förslag på åtgärder för att minska risken för 
näringsförluster till vatten och luft. I rådgivningen 
ingår också att titta på stallgödselns näringsmässiga 
och ekonomiska värde och diskutera lagring och 
hantering. 

Tekniska verktyg och metoder
Upptrampad mark, foderspill på utfodringsplatser 
och stående vatten kan påverka risken för fosforför
luster. Därför funderar hästhållaren och rådgivaren 
runt möjliga åtgärder som till exempel flyttbara in 
och utsläpp, dränering för att minska stående vat
ten, att anlägga fosfordammar och dagliga rutiner 
för utfodring och mockning i både hagar och i stall. 
I rådgivningen får hästhållaren även förslag på tek
niska verktyg eller metoder som underlättar mock
ning, gödselhantering och utfodring. Syftet är att 
ta fram en gårdsanpassad åtgärdsplan som främst 

minskar fosfor men även kväveförluster och även 
en plan för vilka andra rådgivningar som är aktuella. 

Rådgivning lönar sig
Greppa Näringens lantbrukare brukar tillsammans 
nära hälften av Sveriges åkerareal. Cirka 50 000 
gårdsbesök har genomförts inom projektet sedan 
starten år 2001. Totalt blir det 12 775 lant brukare 
som har nåtts av Greppa Näringens enskilda 
rådgivning. 

Ökat nyttjande av gårdens resurser
– En viktig framgångsfaktor är att ha god upp

följning genom att rådgivare återkommer till lant
brukaren under flera år och följer upp de åtgärder 
som prövas. Med hjälp av olika nyckeltal får lant
brukaren en bra uppfattning om hur olika åtgärder 
kan leda till ökat utnyttjande av gårdens resurser 
och därmed bidra till både sänkta kostnader, ökad 
lönsamhet och mindre miljöpåverkan, berättar 
Pernilla.

Kostnadsfri rådgivning
Denna nya rådgivning är kostnadsfri för dem som 
har en verksamhet med minst 15 hästar, för andra 
rådgivningar gäller att man har minst 25 djuren
heter. De som har färre än 15 hästar kan delta på 
de kurser eller fältvandringar som anordnas av 
länsstyrelserna.

– Oavsett vilken storlek du har på din gård kan 
du fundera på var det finns förbättringspotential 
för att minska risken för näringsläckage. Att göd
selhanteringen fungerar är bland det viktigaste. 

Med tydliga mockningsrutiner i hagarna kommer 
du långt. Hästfolk är måna om att dra sitt strå till 
stacken, menar Pernilla. Och råden måste också 
vara möjliga att genomföra med vinster för både 
hästen och miljön.

Förutom Greppas rådgivning finns flera projekt 
som är i gång för att öka kunskapen om hur vi kan 
minska näringsläckage vid hästhållning, bland annat 
Varje Skit Räknas, ett initiativ lanserat av stiftelsen 
Race For The Baltic tillsammans med LRF Häst 
och Hästnäringens Nationella Stiftelse. 

– Ett väldigt bra initiativ som är enkelt för alla 
bidra till och genomföra. Detta är viktigt, säger 
Pernilla.

Hur bidrar du?
Vi avrundar intervjun med att fråga hur ofta Per
nilla själv mockar sina rast och vinterhagar.

– Jag är lycklig medryttare och försöker dra mitt 
lilla strå till stacken som många andra. Hade jag 
haft en egen häst skulle jag så klart mocka hagarna 
så mycket som möjligt, avslutar Pernilla med ett 
skratt. 

Delar av artikeln kommer ifrån en intervju som Race For 
The Baltic gjort med Pernilla Kvarmo.

Eva Magnusson
Enheten för landsbygdsutveckling

Tips för att minska övergödningen 
• Mocka rast- och vinterhagarna ofta och se till 

så att hagarna är praktiska och enkla att sköta 
samt underlätta med hjälpmedel för mock-
ning (exempelvis eldrivna skottkärror och 
mockningsmaskiner).

• Dränera ytorna runt utfodring samt in- och 
utsläpp. 

• Skydda vattendrag och diken vid rasthagar 
med stängsel och skyddszoner.

• Se över foderstaten för att minska 
överutfodring.

Är du intresserad av vår nya 
hästrådgivning?
Har du en verksamhet med minst 15 hästar 
kan du få enskild rådgivning. Vi ordnar också 
kurser och aktiviteter där alla hästägare kan 
delta. Håll utkik på greppa.nu/om-greppa/
regionalt.

Vill du veta mer, kontakta  
eva.magnusson@lansstyrelsen.se

Jordbiten 3/2020 13

 Bra skötta rast- och beteshagar minskar risken för näringsläckage. Foto: Greppa Näringen/Alex Regnér
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Omställning till ekologiska 
dikor – skitlätt!
Dikor är det djurslag som kräver minst förändring för 
att ställa om till ekologisk produktion. De flesta kon-
ventionella gårdar med dikor uppfyller redan flera av 
de krav som ställs för att produktionen ska vara eko-
logisk. Exempel på det är den långa betessäsongen, 
att det ingår mycket grovfoder i foderstaten och att 
kalvarna går med korna och diar länge. Vid beräk-
ningar av ekonomin för en gård med dikor är ekolo-
gisk produktion ofta mer lönsam än konventionell. 

Reglerna för ekologisk produktion säger att djuren 
ska ha en lång betessäsong med mycket bete. Minst 
60 procent av grovfodret ska komma från den egna 
gården och en stor del av foderstaten ska bestå av 
grovfoder. Kalvarna ska dia under råmjölksperioden 
och dricka helmjölk i minst tre månader. Alla dessa 
punkter uppfylls på de flesta gårdar med dikor, vil
ket gör omställningen enkel. Som en lantbrukare 
utryckte det efter att varit ekoproducent i några år: 

– Alla dikobesättningar borde drivas ekologiskt, 
det är skitlätt! 

Kolla mått och planera vall
Det du behöver se över är om byggnaderna uppfyl
ler kraven för ekologisk produktion. I de flesta fall 
ska djuren vara lösgående. Storleken för inomhus
ytan är i många fall samma som för konventionell 
produktion. I tabell 1 kan du se vilka mått som 
gäller. 

Du behöver också planera vallodlingen. Vallarna 
måste innehålla tillräckligt mycket baljväxter. Äldre 
vallar kan behöva tillskott av i första hand kalium, 
och det finns godkända gödselmedel för detta.

Tänk strategiskt
Något som du också ska ha i åtanke är att djuren 
inte får medicineras eller avmaskas i förebyggande 
syfte. Medicinering och avmaskning får göras vid 
konstaterat behov. Efter behandling gäller även 
dubbel karenstid för att djuren ska gå till slakt som 
ekologiska djur. Du behöver därför fundera på en 
betesstrategi för att minska spridning och förökning 
av parasiter. 

Ekologisk areal  och djur ger kosing
Att det ofta endast är små förändringar som behö
ver göras för att ha certifierade ekologiska dikor gör 
att det ekonomiska resultatet ofta kan förbättras. 
Ersättningen för ekologiska nötkreatur är kopplad 
till ekologisk areal där en djurenhet (DE) per 1 hek
tar åkermark eller 2 hektar betesmark ger 1 600 kro
nor. Betesmarken måste också ingå i ett åtagande 
för betesmarker och slåtterängar. I exemplet i på 
nästa sida har vi räknat på en gård med 15 dikor. Det 
blir en tydlig förbättring av det ekonomiska resul
tatet efter omläggning. Kostnaden för certifiering 
för ekologisk produktion med dikor kan räknas hem 
redan vid ett lågt antal kor. Men om det krävs om 
eller nybyggnad av stallar för att kunna ha ekologisk 
produktion ska detta beaktas.

Kom på temadag
Om du har frågor eller vill ha hjälp med att göra 
en beräkning för din gård så kan du kontakta oss så 
hjälper vi dig. Den 26 och 30 september genomför 
vi två temadagar för gårdar med dikor. Vi kom
mer då ta upp flera aspekter kring dikor. På olika 
stationer visar vi smarta byggnadslösningar, skötsel 
och restaurering av betesmarker, stängsel, utfodring, 
stallgödsel, omställning till ekologisk produktion 
och försäljningsvägar för nötkött. Kom och låt dig 
inspireras, se annons på sidan 19. 

Elin Mattsson 
Enheten för landsbygdsutveckling

Djurkategori Minsta utrymme i m2 /
djur inomhus

Kalv högst 90 kg 1,7 (SL)

Kalv högst 150 kg 2,2 (SL)

Nötkreatur högst 200 kg 2,5 (EU)

Nötkreatur högst 250 kg 2,9 (SL)

Nötkreatur högst 350 kg 4,0 (EU)

Nötkreatur mer än 350 kg 5,0 och minst 
1 m2 /100 kg (EU)

Mjölkkor och amkor inklu- 8,5 (SL)
sive kalvar upp till tre må-
naders ålder

Avelstjur 10,0 (EU)

SL = Svensk lag, 
EU = EU:s gemensamma regler för ekologisk produktion

Tabell 1. Krav på utrymme inomhus för nötkreatur vid 
ekologisk produktion

 

Konventionell Ekologisk

Täckningsbidrag 2, kr/år 22 737 115 136

Arbete, timmar per år 374 347

Intäkter   

Grödor 99 883 172 604

Kött & hudar 75 101 38 232

Livdjur 132 863 135 713

Stöd 105 400 132 938

Summa 413 247 479 487

Kostnader   

Utsäde 5 567 7 980

Växtnäring 10 642 -3 503

Växtskydd 468 0

Drivmedel 5 996 5 923

Omkostnader växtodling 32 069 21 790

Livdjur 72 000 54 750

Foder 140 744 158 708

Omkostnader husdjur 15 750 14 700

Kontroll & KRAV-avgift 0 4 980

Summa 283 236 265 327

Ränta rörelse- och 
djurkapital

16 678 15 020

Arbete 90 596 84 003

Summa  107 275 99 023

Tabell 2. Jämförelse av ekonomi vid konventionell och 
ekologisk drift av en gård i stödområde 9 med 12 hektar 
åker, 16 hektar betesmark (allmänna värden), 15 dikor och 
uppfödning av kvigor till rekrytering och slakt.Täckningsbidrag 2 blir cirka 90 000 kro

nor bättre efter omläggning till ekologisk 
produktion. Då har antalet kvigor som 
föds upp minskat från sex till tre stycken, 
eftersom skörden av vall och helsäd be
räknas minska något. Färre djur gör att ar
betsbehovet minskar. Stödet för ekologisk 
produktion ingår i intäkterna med 30 000 
kronor per år.

I täckningsbidrag 2 ingår intäkter från 
grödor och djur samt stöd. Utgifter in
går för bland annat utsäde, gödsel, foder, 
diesel, el och arbete. Däremot ingår inte 
kostnader för byggnader eller kostnader 
för underhåll, ränta och avskrivning av 
maskiner. Markkostnad ingår inte heller. 

Jan Hill
Enheten för landsbygdsutveckling

Foto: Agneta Olsson
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Ekologisk odling av linser – 
en framtidsgröda?
Idag importerar vi nästan alla linser 
som äts i landet, men det skulle vara 
möjligt att odla mer av denna gröda 
även i Sverige.

Intresset för vegetabiliskt protein 
för humankonsumtion har ökat 
under de senaste åren. Denna trend 
förväntas hålla i sig även framöver. 
Fler och fler väljer att äta veg kost, 
både av miljö och hälsoskäl. Många 
önskar även köpa svensk och eko
logisk mat. Odlingen av baljväxter 
i Sverige för humankonsumtion är 
ännu inte så stor och skulle kunna 
öka. Med ett klimat som går mot 
längre och varmare höstar får vi en 
längre växtsäsong som kan göra det 
möjligt med odling av nya grödor, 
exempelvis linser. Den huvudsakliga 
odlingen av linser i Sverige är främst 
koncentrerad till Gotland. Det finns 
även odlingar i södra Sverige, bland 
annat i Halland och östra Skåne. 
Några mindre odlingar finns även i 
vårt län.

Förutsättningar för odling
Linser är en proteinrik baljväxt som 
har ungefär samma odlingskrav som 
ärtor. Väldränerade ler, grus eller 
sandjordar med pH över 6 passar 
för linser. Rotsystemet är grunt och 
de tål inte att bli stående i vatten. 
Linser är kvävefixerande och har 
inget behov av tillfört kväve. Om det 
finns för mycket kväve tillgängligt 
så satsar grödan istället på att växa 
och inte sätta frön. Linser lämpar sig 
därför bäst att sås efter stråsäd. Den 
baljväxtbakterie som behövs för att 
linser ska kunna fixera kväve finns 
naturligt i våra jordar, så de behöver 
därför inte ympas. Behovet av fosfor 
och kalium är ungefär samma som 
till ärtor.

Röda och gröna är vanligast 
Linser har en relativt lång odlings

säsong och behöver cirka 120 dagar 
frostfritt. De börjar gro vid +5 grader 
och du bör så tidigt för att ge goda 
förutsättningar till tidig skörd. I 
Sverige är röda eller gröna linser 
vanligast. De sorter som vanligen 
odlas i Sverige är av franskt ur
sprung, exempelvis Anicia, som är en 
grön lins, och Rosana, som är röd. På 
Gotland odlas Gotlandslinsen sedan 
länge.

Strategier för ogräs och sådd
Linser har mycket dålig förmåga att 
konkurrera med ogräs, vilket kan 
vara ett problem i den ekologiska 
odlingen. Grundförutsättningarna 
för ogräs bör vara goda, så att både 
rotogräs och fröogräs är under kon
troll före sådd av linser. Stjälken är 
svag och plantan lägger sig gärna 
ner. Att samodla med havre kan 
vara ett sätt för att både öka ogrä
skonkurrensen, men också ge stöd 
till plantan. Lämplig utsädesmängd 
för havren är cirka 40 kg/ha. Hav
ren rensas sedan bort efter skörd. 

Utsädesmängden för linser varierar, 
beroende på tusenkornsvikten, mel
lan 45 och 100 kg/ha. 130 plantor per 
kvadratmeter är önskvärt. Lämpligt 
sådjup är 36 cm, beroende på stor
lek och markfukt.

Strategier för etablering
Eftersom linser konkurrerar dåligt 
med ogräs är det viktigt att få till 
etableringen på ett bra sätt och möj
liggöra mekanisk ogräsbekämpning. 
Ett sätt är att så linserna ihop med 
havren med utökat radavstånd på 
25 cm så de kan ogräshackas. Att så 
i dubbelrad med 50 cm radavstånd 
är också en möjlighet. Så då havren i 
dubbelraden mellan linserna.

Ett annat sätt är att först så 
havren, vänta 1,5 dygn och sedan 
så linserna cirka 1 cm ovanför, för 
att på så sätt få en blindharvning. 
Eventuellt kan du göra ytterligare en 
blindharvning och ogräsharvning en 
till två gånger, beroende på ogräsens 
storlek och mängd.

Linser är även mottaglig för den 
rotröta (Phytophthora pisi), som an
griper ärtor, åkerböna och vicker. 
Därför bör du inte odla dessa grö
dor på samma skifte oftare än vart 
sjätte till åttonde år. Du bör också 
hålla avstånd till andra grödor som 
är mottagliga för bomullsmögel, till 
exempel oljeväxter.

Så skördar du
Linser skördas normalt när en tred
jedel av de lägst sittande baljorna 
övergått från gul till brun färg och 
de äldsta baljorna skallrar vid skak
ning. Linserna fortsätter att växa och 
sätta blommor om inte tillväxten 
stoppas av exempelvis torka. Detta 
kan vara ett problem under blöta 
höstar, då linserna kan bli svåra att 
tröska. Baljorna innehåller 12 frön. 
Linser kan direkttröskas med vanlig 
skördetröska med lågt cylidertal eller 
strängläggas. 

Erfarenheter av linsodling 
I vårt län finns några lantbrukare 
som har provat att odla enstaka hek
tar med linser tillsammans med hav
re, för tröskning. Deras erfarenhet är 
att det fungerar på torra och varma 

jordar. De säger att det är viktigt att 
ha en strategi för att bekämpa ogräs. 
Att så linserna med utökat radav
stånd för att kunna radhacka verkar 
vara en bra metod. Att samodla 

linserna med havre minskar ogräs
problemen ytterligare. Samodlingen 
med havre gör också att linserna blir 
lättare att tröska, eftersom de annars 
lägger sig ner. Detta har man också 
konstaterat i ett projekt som SLU 
Alnarp och HS Skåne har genom
fört under åren 2017 till 2019.

Vid försäljning av linser krävs 
kontrakt med uppköpare, om du inte 
kan sälja direkt till konsument.

Yvonne Hajum
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Åsa Flodin
Enheten för 
landsbygdsutveckling

  Linser och havre sådda i dubbelrad med 50 cm radavstånd.

  Snart tröskmogna linser sådda i dubbelrad med havre.

  Linser och havre samsådda med 12 cm radavstånd på cirka 4 cm djup.
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Nya regler för dig med 
hund och katt
Från den 15 juni gäller nya föreskrif-
ten för hundar och katter. Föreskrif-
ten innehåller en hel del förändringar 
och finns som vanligt i sin helhet på 
Jordbruksverkets webbplats. 

Föreskriftens innehåll är veten
skapligt förankrad och förtydligar 
hundoch kattägares ansvar och krav 
på kunskap. Den innehåller mer 
detaljerade regler kring hur katter 
och hundar behöver aktiveras och få 
tillräcklig social kontakt. 

Reglerna innebär en del tuffare 
krav. Till exempel har kraven på 
luftkvalitet blivit skarpare och gräns
värdet för ammoniak har sänkts. För 
hundar har minsta tillåtna mått för 

rastgårdar och boxar ändrats för ny 
eller ombyggda utrymmen. 

Kattens status
En av de större och kanske mest 
uppmärksammade nyheterna gäller 
katter, som ska hindras från att kun
na föröka sig okontrollerat. Detta 
är ett viktigt steg i rätt riktning för 
att höja kattens status i samhället 
och gäller såväl ladugårdskatter som 
stadskatter. En katthona kan få upp 
till 120 ungar under sin livstid. 

Manda Aleryd Berg 
Enheten för veterinär och djurskydd

Emelie Andersson
Enheten för veterinär och djurskydd Foto: Hillevi Upmanis

Digitala utskick och 
kontaktuppgifter

Under hösten och vintern kommer vi ta mer än 
30 000 beslut rörande jordbrukarstöden. 
 
Vill du ha besluten till dig snabbt och säkert så an
slut dig till en digital brevlåda. När du får besluten 
digitalt behöver du inte vänta på att de ska tryckas 
och skickas. Du ansluter dig till tjänsten via
www.digg.se/digitalpost
 
Om du fortfarande vill ha dina beslut på papper 
behöver du kontrollera dina kontaktuppgifter. För 
privatpersoner styrs postadressen av folkbokföring
en. Övriga uppgifter ändrar du på Jordbruksverkets 
webbplats via Mina Sidor. För bolag så kollar du 
och uppdaterar dina uppgifter på Jordbruksverkets 
Mina sidor. 

Maria Johansson
Enheten för jordbrukarstöd

Foto: Camilla Zilo

Foto: Nina Goos

Temadag om dikor och 
nötkött
Länsstyrelsen bjuder in till temadagar för att lyfta 
möjligheter och utmaningar för er som jobbar med 
köttdjur. Kom och gör oss sällskap!

Vi pratar om och tittar på hur olika delar av gårdens 
verksamhet bidrar till en resurseffektiv produktion. 
Kor som betar gör stor nytta för att hålla landskapet 
öppet och behålla biologisk mångfald. Samtidigt vet 
vi att det finns utmaningar med såväl miljöhänsyn 
som lönsamhet. Bland annat pratar vi om skötsel 
och restaurering av naturbetesmarker, vallodling, 
utfodring, stallgödsel, försäljning av kött samt eko
logisk produktion.

Den 26 september träffas vi på Halebackens gård 
utanför Vänersborg. Vi får ta del av hur Johan och 
Kristina Jacobsson arbetar på sin gård. Den 30 sep
tember får vi besöka Bosgården utanför Broddetorp. 
Där träffar vi AnnLouise och LarsGöran Skaar 
som berättar om sitt arbete. 

På grund av rådande samhällsläge är vi utomhus 
hela dagen och ni får ta med egen matsäck. Antalet 
platser är begränsade så anmäl er redan idag, se an
nons i På Gång på sidan 20.  

Jan Hill
Enheten för landsbygdsutveckling

Lina Morin
Enheten för  landsbygdsutveckling



20 21

Kompetensutveckling 
inom landsbygdsprogrammet

 

Anmälningar till kurserna görs via Kommande händelser/Kalendern på Länsstyrelsens 
webbplats, om inget annat anges. 

Om du avbokar deltagande efter sista anmälningsdatum eller om du uteblir från akti-
viteten får du betala hela kursavgiften. Kursavgiften faktureras i efterhand.

På gång

Coronaviruset (covid-19)
Vi följer noggrant utveckling och 
direktiv gällande smittspridning-
en. Det innebär att nedanstående 
aktiviteter och datum är planera-
de i dagsläget, men kan komma 
att ändras. Länsstyrelsen har en 
beredskapsplan och vi håller oss 
kontinuerligt uppdaterade om 
smittspridningsläget gällande co-
ronaviruset. Vi riskbedömer varje 
enskild aktivitet utifrån Folk-
hälsomyndighetens riskbedöm-
ningstabell. Beroende på utveck-
lingen kan vi behöva ändra stor-
leken på grupperna. Vi tar även 
hänsyn till lokala förutsättningar 
vid varje enskild aktivitet när vi 
bedömer om vi kan genomföra 
den. Anmälda deltagare får infor-
mation om förändringar via 
e-post.

På gång

Dikor och nötkött - miljö 
och matproduktion
Temadag

Vi tittar på hur olika delar av gårdarnas 
verksamhet bidrar till en hållbar utveck-
ling av lantbruket. Vi tar upp många 
olika delar, till exempel byggnader, be-
tesmarker och marknad.

Plats & tid
Halebackens gård, Vänersborg  
den 26 september kl 10-14.  
Anmälan senast den 19 september.

Bosgårdens Egendom, Broddetorp  
den 30 september kl 13-16.30. 
Anmälan senast den 23 september.

Max 35 deltagare. Ta med egen 
matsäck.

Frågor
Halebacken: Lina Morin 010-224 53 03 
lina.morin@lansstyrelsen.se

Bosgården: Åsa Flodin 010-224 52 39  
asa.flodin@lansstyrelsen.se

Foto: Åsa Flodin

Foto: Erika Kvarnlöf

Sociala medier
Grupprådgivning

Är du landsbygdsföretagare och vill lära 
dig om sociala medier? Vi går igenom 
de vanligaste kanalerna (Facebook, In-
stagram, YouTube med flera) och du får 
tips om hur du bäst nyttjar dem. 

Plats & tid 
Via Skype  
den 29 september kl 13-16.30. 
Anmälan senast den 17 september.

Länsstyrelsen, Uddevalla  
den 13 okober kl 13-16.30.  
Anmälan senast den 6 oktober.

Länsstyrelsen, Borås  
den 24 november kl 13-16.30. 
Anmälan senast den 17 november.

Länsstyrelsen, Skara  
den 8 december kl 13-16.30. 
Anmälan senast den 1 december.

Avgift 
Cirka 600 kr exkl moms. Beroende 
på antalet deltagare kan priset variera 
(minst fem deltagare krävs). Fika och 
dokumentation ingår. 

Frågor
Erika Kvarnlöf 010- 224 53 17  
erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se

Foto: Ann-Charlott Hajdu-RafisFoto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis

Småskalig 
landsbygdsturism 
Grupprådgivning 

Tillsammans med andra deltagare får 
du matnyttig, övergripande informa-
tion om lagar och regler, kultur- och 
naturturism, storytelling och värdskap. 
Rådgivningen är för dig som har el-
ler vill börja med boende, servering, 
gårdsbutik eller olika aktiviteter för 
besökare och vill lyfta kultur- och na-
turturism eller annan besöksnäring på 
landsbygden. 

Plats & tid 
Länsstyrelsen, Borås  
den 1 oktober kl 13-16.30. 
Anmälan senast den 27 september. 

Länsstyrelsen, Uddevalla  
den 15 oktober kl 13-16.30. 
Anmälan senast den 11 oktober. 

Länsstyrelsen, Vänersborg  
den 12 november kl 13-16.30. 
Anmälan senast den 8 november. 

Via Skype 
den 26 november kl 13-16.30.  
Anmälan senast den 22 november. 

Avgift 
Cirka 600 kr exkl moms. Beroende på 
antal deltagare kan priset variera. Fika 
och dokumentation ingår.

Frågor 
Ann-Charlott Hajdu-Rafis  
010-224 56 06 ann-charlott.hajdu-
rafis@lansstyrelsen.se 

Livet i marken
Webbkurs 

En frisk jord är en viktig förutsättning 
för en frisk gröda och en god skörd. 
Hur förbättrar vi förutsättningarna för 
en frisk jord? Vilka metoder gynnar de 
olika goda jordorganismerna?

Intresset för jordhälsa och vad som 
händer i marken är stort. Länsstyrel-
sens bidrag under hösten blir en webb-
kurs med inspelade föreläsningar och 
gemensamma frågestunder via telefon 
eller Skype.

Tid
Introduktion: 20 oktober kl. 12.30-14.30

Frågestunder: 3 och 10 november  
kl 12.30-14

Avslutning: 13 november kl. 12.30-14.30

Anmälan och mer information ges via-
Kalendern på Länsstyrelsens webbplats 
inom kort.

Frågor
Kirsten Jensen, 010-224 52 29 
kirsten.jensen@lansstyrelsen.se

Lina Morin, 010-224 53 03 
lina.morin@lansstyrelsen.se

Åsa Flodin, 010-224 52 39 
asa.flodin@lansstyrelsen.se 

Foto: Lina Morin

Ta bättre bilder med 
mobilen
Kurs

Är du landsbygdsföretagare och vill 
lära dig hur du tar bättre bilder med 
din mobiltelefon? Anmäl dig till vår 
kurs och lär dig ta fina bilder du kan 
använda i din verksamhet.

Plats & tid
Länsstyrelsen, Uddevalla  
den 3 november kl 13-16. 
Anmälan senast den 27 oktober.

Avgift
500 kr exkl moms.

Frågor
Erika Kvarnlöf 010-224 53 17  
erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se

Foto: Erika Kvarnlöf

Ökad kvalitet på  
ekologiskt nötkött 
Projekt

I samarbete med bland annat Hushåll-
ningssällskapet Västra och Svenska 
Foder kommer Länsstyrelsen att arbeta 
med ett projekt för förbättrad rådgiv-
ning och förbättrat produktionsresultat 
till ekologiska nötköttsproducenter. Vi 
stöttar de företag som vill vara med ge-
nom rådgivning och uppföljning under 
2021 och 2022.

Frågor och intresseanmälan
Lina Morin, 010-224 53 03 
lina.morin@lansstyrelsen.se

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2020-08-26-temadag-dikor-och-notkott---miljoarbete-och-matproduktion-26-september.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2020-08-26-temadag-dikor-och-notkott---miljoarbete-och-matproduktion-30-september.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2020-06-22-sociala-medier-for-landsbygdsforetagare.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/omoss/kalender/kalenderhandelservastragotaland/socialamedierforlandsbygdsforetagare.5.52ea1660172a20ba65c897d.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/omoss/kalender/kalenderhandelservastragotaland/socialamedierforlandsbygdsforetagare.5.52ea1660172a20ba65c89b9.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2020-06-22-gruppradgivning-over-skype-sociala-medier-for-landsbygdsforetagare.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2020-07-02-gruppradgivning-smaskalig-landsbygdsturism---boras.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2020-07-02-gruppradgivning-smaskalig-landsbygdsturism---uddevalla.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/sokresultat.html?query=Gruppr%C3%A5dgivning+sm%C3%A5skalig+landsbygdsturism+V%C3%A4nersborg
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2020-07-02-gruppradgivning-smaskalig-landsbygdsturism---digitalt-mote.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2020-06-29-kurs-ta-battre-bilder-med-din-mobil.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender.html#query/*%3A*


UDDEVALLA

KOSTERHAVET

VÄNERSBORG

GÖTEBORG BORÅS

SKARA

MARIESTAD

HORNBORGASJÖN

Nästa nummer av Jordbiten  
kommer ut den 3 december.

Posttidning B
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Läsvärdesundersökning
Under 2020 testar Länsstyrelsen att bli mer digi
tala. Därför kommer det här numret bara att finnas 
digitalt på Länsstyrelsens webbplats. Planen är att 
göra en uppföljning av vad ni tycker i slutet av året. 
Nästa nummer kommer att komma ut i tryckt for
mat som vanligt. 

Vill du redan nu tycka till om Jordbitens nya, 
 digitala format får du gärna höra av dig till  
jordbiten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Foto: Nina Goos

Kontakta oss:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Fax: 010-224 40 22

Expeditionstider: 9.00–15.00
Tel: 010-224 40 00
Växeln är öppen: 8.00–16.00 

www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Besök våra kontor:

Borås Göteborg
Västerlånggatan 17 Södra Hamngatan 3

Skara Uddevalla
Klostergatan 13 Skansgatan 3




