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Ledaren

Handla lokalt!
Framför dig har du ett nytt nummer av Jordbiten där du kan 
läsa om allt från antibiotikaresistens till andelsodling. De olika ar-
tiklarna speglar på ett bra sätt hur vi på Länsstyrelsen arbetar med 
och stödjer olika delar av livsmedelskedjan. För arbetet med att 
stärka den regionala livsmedelsproduktionen handlar både om att 
utbilda våra producenter kring livsmedelssäkerhet, ge direkta stöd 
till primärproduktionen, driva projekt som ökar möjligheten att 
både köpa och sälja lokalt producerade livsmedel och att förbere-
da Sverige för krissituationer där vi fortfarande ska ha tillräckligt 
med livsmedel för att klara oss. 

Regeringen har kommit med en proposition om att stärka Sve-
riges civila försvar. Med ett förändrat säkerhetsläge för Sverige 
har behovet av att bygga upp ett civilt försvar blivit högaktuellt. 
Det handlar bland mycket annat om att säkra en försörjningsbe-
redskap kopplat till livsmedel och dricksvatten. Som länsstyrelse 
är vi den högsta civila myndigheten i händelse av kris och det är 
en viktig del av vårt arbete. Längre in i tidningen kan du läsa om 
hur detta bland annat kopplar till de veterinära frågorna.

För att kunna säkerställa en inhemsk livsmedelsproduktion vid 
händelse av kris behöver vi också ha det i tider utan kris. Dagens 
stora beroende av importerade livsmedel är något som vi på Läns-
styrelsen ständigt arbetar för att komma ifrån. Bland annat genom 
våra många projekt som syftar till att både utbilda producenter 
och hitta nya kanaler för försäljning lokalt och regionalt. Om fler 
ska vilja arbeta med att producera livsmedel är ju en förutsättning 
att de också kan få sålt sina produkter och att vi är många som 
väljer att köpa det som produceras nära. 

En stor del av vårt arbete med att stödja lantbruket och pri-
märproduktionen är de stöd vi har inom Landsbygdsprogrammet 
och EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Just nu pågår arbetet in-
för nästa programperiod för fullt. Det blir en övergångsperiod på 
två år, det är klart redan nu. Vi får nya medel att arbeta med, men 
delvis utifrån gamla regelverk. Att pengarna nu är beslutade och 
finns med i nästa års budget borgar för att vi ska kunna fortsätta 
stärka landsbygden, företagandet och lantbruket i länet. 

Ingrid Guldbrand

avdelningschef
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Nina Goos 
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Erika Kvarnlöf 
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Utgivare
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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Postadress
403 40 Göteborg

Ansvarig utgivare
Ingrid Guldbrand

Tryck
TMG Tabergs, 2020

Papper
Arctic Volume White 100g inlaga, 
130 g omslag

Utgivningsplan 2021
Nr 1 – 18 februari
Manusstopp 5 veckor före utgivning

Du får den här tidningen eftersom du antingen 
sökt EU-stöd eller för att du har anmält 
intresse för att få aktuell information från 
landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Vill du prenumerera på Jordbiten, 
avsluta din prenumeration eller meddela 
adressändring? Skicka e-post till jordbiten.
vastragotaland@lansstyrelsen.se eller ring någon 
i redaktionen, så ordnar vi det. Länsstyrelsen 
skyddar dina personuppgifter. Mer information på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Omslagsfoto: Agneta Olsson
Foton till artiklarna är tagna av författarna 
om inget annat anges.

Lokal livsmedelsproduktion

REKO – lokal mat till lokala 
kunder
Bilarna rullar in, bakluckor öppnas, glada röster häl-
sar på varandra. Det är en vanlig utlämningsdag på 
REKO-ring. Snart kommer de första kunderna och 
bokningslistor checkas av och kassar lämnas ut. Fan-
tastiska produkter hittar sina kunder – lokalt.

Som lokal företagare inom mathantverk är en av 
drivkrafterna att vara just lokal. Djuren betar i när-
området och skapar biologisk mångfald så vi får 
njuta av humlesurr, fågelkvitter och vackra blommor 
i hagarna. Grönsaker odlas och bin pollinerar och 
skapar honung. Allt detta för att ge oss lokala pro-
dukter. Självklart vill vi inget hellre än att hitta den 
lokala köparen också.

REKO stort i länet 
En försäljningskanal är de många olika REKO-
ringarna. Sen starten i Sverige 2016 har vi nu en 
fantastisk mångfald av ringar. Inte minst här i 
Västra Götaland där 49 av landets totalt cirka 200 
ringar finns. Det var också här i länet som några av 
de första ringarna startades, nämligen i Grästorp 
och Falköping. En av landets större finns i Borås. 
Kolla gärna in REKO-kartan om du är nyfiken på 
var din närmaste ring finns.

Logistik – pussel för närhet
För oss producenter gäller det att se helheten. Med 
de många ringar som finns i närområdet gäller det 
att se var gränsen går. En avgörande faktor är vilka 
veckodagar de olika ringarna hålls. Torsdagar är 
den populäraste. Det finns också utlämningar som 
passar samma dag, exempelvis Herrljunga/Vara och 
Borås/Fristad. Det är i många fall också tydligt att 
olika produkter säljer mer på olika orter. Så det gäl-
ler att lära känna sin kund och att få avsättning för 
alla sina varor.

Vad kunden vill ha
Att få ett direkt möte med kunden är fantastiskt. 
Vi kan passa på att fråga vad kunden har för planer 
för allt som inhandlas. Kunden kan få tips på recept 
och tillagningstekniker. Har vi tur efterfrågar de 
något vi inte har och vi får en chans att produktut-
veckla vårt sortiment. Ett sätt att hjälpa kunden att 
se vad vi helst vill sälja är att ge olika paketeringar 
och erbjudanden. Har du överflöd av en grönsak 
eller något i fryslagret som börjar närma sig bäst 
före så sätt ihop det med andra produkter och ge ett 

bra pris. En annan god idé är att höra med kollegor 
som har möjlighet att vidareförädla. 

Nya idéer föds och tar form
Att åka på REKO-ring är som att ha erfarenhets-
träff. Här pratar grönsaksodlarna om det som hän-
der i odlingen här och nu, torka, skadegörare och 
emballage. Andra producenter kan kläcka en idé om 
samarbete och ett par veckor senare kommer det 
nya samarbetsprodukter. Tillsammans hjälps vi även 
åt att se vad våra kvalitetsprodukter har för prisbild. 
Här har vi ett guldläge att lära känna våra kollegor 
och passa på att dra nytta av olika erfarenheter.

Ida Claesson
Enheten för landsbygdsutveckling

Foto: Niclas Fällström
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Vinnarna i Årets kökshjälte 2020 i Västra Götalands 
offentliga kök
Madelene Enarsson från Bengtsfors kommun blev 
årets vinnare i kategorin Årets eldsjäl och Lidköpings 
kommun blev vald till Årets kommun. Tidigare i höst 
presenterade landshövding Anders Danielsson vin-
narna i Årets kökshjälte vid en lunch på residenset.

I stället för en vinnare beslutade vi oss för att göra 
två kategorier, Årets eldsjäl och Årets kommun. 
Varje dag gör nämligen personalen i de offentliga 
köken ute i länet ett fantastiskt arbete. Vi vill därför 
uppmärksamma dessa eldsjälar som kämpar med 
begränsad budget.

Många nomineringar
Med priset Årets kökshjälte vill Länsstyrelsen och 
Västra Götalandsregionen uppmärksamma allt bra 

arbete som de offentliga köken gör. På sikt leder 
det till att köken lagar mer mat med svenska och 
lokala livsmedel i skolor, på sjukhus och inom äld-
reomsorg. De nominerade var kockar, upphandlare, 
måltidsutvecklare eller politiker. Ett stort antal 
nomineringar kom in och bland de fem kommuner 
som gick vidare har juryn utsett vinnarna. Övriga 
kommuner som gick vidare och som också var med 
på lunchen var Mellerud, Skövde och Tanum.

Säsong och lokalt i fokus
Lunchen som husfrun Ann-Marie Persson serve-
rade på residenset i Göteborg gick även den i de 
lokala råvarornas tecken. Hon hade kombinerat 
ihop en säsongsanpassad meny som bestod av röd-
betssoppa, bakad kolja med trattkantarellssås och 

stjärn aniskokta päron. En trevlig matupplevelse för 
våra kökshjältar, som till vardags gör allt för att göra 
sina matgäster nöjda och glada med närproducerade 
och svenska produkter på tallriken. 

Motiveringen för Årets eldsjäl, Madelene Enarsson
Madelene har ett brinnande intresse av att knyta 
kontakter med lokala producenter och livsmedelsfö-
retag. Hon strävar efter att kunna servera närprodu-
cerade råvaror efter säsong i alla sina kök. Hon tar 
också hjälp av lokala producenter för att utbilda sin 
egen personal.

Motiveringen för Årets kommun, Lidköping
Nathalie Torstensson, Lennart Jonson och Frida 
Nilsson arbetar kontinuerligt med att få fler lo-
kala råvaror i de offentliga måltiderna. Genom att 
samarbeta och våga testa nya metoder hittar de nya 
vägar för att uppnå mer lokal mat på de offentliga 
tallrikarna.

Erika Kvarnlöf
Enheten för landsbygdsutveckling

Pernilla Fischerström
Enheten för landsbygdsutveckling

4 Jordbiten 4/2020

Erika Kvarnlöf, Pernilla Fischerström och Nathalie Torstensson. Foto: Misak Nalbandian
 Vinnarna i kategorin Årets kommun är Lidköpings kommun. Från vänster: Frida Nilsson, Lennart Jonson, Anders Danielsson, 

 Vinnare i kategorin Årets Eldsjäl är Madelene Enarsson från 
Bengtsfors kommun. Foto: Misak Nalbandian

 Efterrätten bestod av stjärnaniskokta päron. 
Foto: Erika Kvarnlöf

Lokal livsmedelsproduktionLokal livsmedelsproduktion
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Här är din Lokala Meny
Vi på Lokal Meny hoppas på en vär-
mande höst, där omtanken om det 
lokala stannar kvar även på lång sikt. 
En fortsatt uppskattning för det loka-
la mathantverket och entreprenörska-
pet i såväl småskalig produktion som 
restaurang och café skapar mervärde 
i små orter på landsbygden och det 
är i nuläget viktigare än någonsin. 

Lokal Meny är ett treårigt projekt 
som knutit till sig 40 restauranger i 
mindre orter på landsbygden. Vårt 
syfte är att profilera de delregionala 
områdena västra Skaraborg och 
Bohuslän som områden med att-
raktiva restauranger med en ökad 
profil mot närodlad, högkvalitativ 
mat. Vi hoppas att det i sin tur leder 
till en hållbar tillväxt för branschen 
och besöksnäringen. Våra aktiviteter 
bygger på relationsskapande mellan 
restauranger och lokala producenter 
med affärsutveckling av restaurang-
erna som grund. 

Samverkan och coaching
Ägare till projektet är Lokalprodu-
cerat i Väst, ett resurscentrum för 
småskaliga livsmedelsproducen-

ter. Nätverket ligger till grund för 
producentdeltagandet i projektet. 
Restauranger som deltar har sökts 
upp av två projektkoordinatorer som 
under projekttiden coachar varje 
restaurang mot det övergripande 
målet med projektet. Tillsammans 
med oss ingår restaurangägarna även 
i ett affärutvecklingsprogram via 
ALMI. 

Enkelt och tydligt
Att bredda kunskap och medveten-
het på ägare- och ledarnivå ger hög 
potential till utveckling och är ett 
tillvägagångssätt för expansion av 
verksamheten. För att lokalproduce-
rade produkter ska vara ett intressant 
alternativ krävs också enkel tillgång 
och tydliga distributionskanaler. Just 
nu kör vi en testperiod i samarbete 
med Chalmers Industriteknik, ut-
vecklingsbolaget Snömoln, som ar-
betar med en digital marknadsplats 
samt CS24, med en plattform för 
transporter.

Besök oss online
På vår webbplats presenteras Lokal 
Menys anknutna restauranger och 

de är alla värda ett besök, än mer un-
der regniga höstdagar. Mer inspira-
tion finns via våra sociala kanaler på 
Facebook och Instagram.

Erica Olsson
Lokalproducerat i Väst

”Med spridande av matglädje 
vill vi inspirera till ett intresse 

för fler frekventa besök på nära 
håll. Nyfikenhet för det lokala 

som kan ge fler geografiska 
områden kulinarisk attraktivitet, 
på ett hållbart sätt, genom ett 
ökat utbud av närproducerade 

livsmedel på restaurang.”

Foto: Lokal Meny

Foto: Charlotte Berg

Ett levande kulturarv från 
jord till bord
Mat och måltid är en del av vårt kul-
turarv. Mathantverk har blivit något 
av en ny folkrörelse, med inspiration 
av äldre mattraditioner. Förr var det 
kvinnorna som var matens kulturbä-
rare. Idag kan vi alla vara det.

Matens historia är till största delen 
allmogekvinnornas historia. Kok-
konsten var en traditionsbunden 
kunskap som utvecklades och spreds 
vid hemmets härd vidare till nästa 
generation. Men med frihet för varje 
kvinna att efter personligt tycke och 
kunskap förändra recepten. Det blev 
ett muntligt kunskapsarv som under 
århundraden fördes vidare.

Jag tar på en hoft
Kvinnorna var vana vid att ha känsla 
för mått, proportioner och inga 
skrivna recept fanns. När det under 
1900-talet gjordes insamlingar av 
recept var det vanligt att kvinnorna 
först var tvungna att provbaka och 
mäta upp ingredienserna. I samling-
arna finns ett stort antal beskriv-
ningar på hur de tillagade till exem-
pel ärtsoppa och ostkaka, men det 
finns inte två som är exakt lika. 

Matkultur en smakrik och levande 
tradition
Det ökande intresset för matkultur 
är också tydligt i hur du mark-
nadsför dig inom restaurang- och 
besöksnäringen. För landsbygds-
företag finns ett gyllene läge att 
sprida kunskap och ta tillvara tradi-
tionell, småskalig matkultur. Berät-
telsen om maten på din tallrik, var 
den kommer ifrån, hur den tillagas 
och av vem är en del av besökarens 
upplevelse. 

I spåren av covid-19 får maten en 
allt större plats i planeringen av re-
sor och blir en viktigare del av upp-
levelsen under själva resan. Fler re-
senärer vill prova nya, lokala smaker 

på semestern. Äggost från Bohuslän 
och äldre potatissorter från Skara-
borg kan bli en exotisk upplevelse.

En del av kulturarvet
Idag finns ett stort intresse för en 
hållbar, lokal livsmedelsproduk-
tion, självförsörjning och minskade 
transporter. Det märker jag bland 
annat i det ökande intresset för att 

Lokal livsmedelsproduktionLokal livsmedelsproduktion

restaurera jordkällare. Att fylla din 
jordkällare med det du själv odlat, 
koncerverat eller köpt in lokalt är 
både klimatsmart och roligt. 

Matkulturen är en del av vårt 
kulturarv. På Unescos lista för det 
immateriella kulturarvet finns na-
politiansk pizza med. Matkulturen 
finns väl dokumenterad i många ar-
kiv till exempel folkminnesarkiv och 
hushållningssällskapens insamlingar 
av recept. På matkult.se kan du i en 
klickbar karta hitta beskrivningar, 
föreställningar och berättelser om 
traditionell matkultur från hela Sve-
rige. Dags att slänga ihop en bull-
sihop från Vartofta-Åsaka, med ett 
recept från år 1900 kanske? 

Ann-Charlott Hajdu-Rafis
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Foto: Maria ChristenssonFoto: Maria Christensson

Foto: Lena BjörkqvistFoto: Lena Björkqvist
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Andelsjordbruk – Andelsjordbruk – 
information och rådgivninginformation och rådgivning

Lokal livsmedelsproduktion

Lönsamhet, prissättning och konkur-
renskraft är avgörande för svensk 
livsmedelsproduktion, så långt är vi 
alla överens. Med nya projektmedel 
från Landsbygdsprogrammet kan vi 
nu jobba vidare med dessa frågor 
för en speciell typ av företag. Vår 
verksamhet kring andelsjordbruk är 
tillbaka i ny och förbättrad form.

Under hösten har Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län fått medel för 
att stötta utvecklingen av andels-
jordbruk i hela Sverige. Vi har ett 
nära samarbete med föreningen An-
delsjordbruk Sverige. Flera av fören-
ingens medlemmar jobbar och kom-
mer att jobba i projektet tillsammans 
med oss för att öka kunskapen, lyfta 
rätt frågor och nå fler intresserade 
över hela landet. Hållbart företa-
gande och ökad lokal matproduk-
tion genom närmare relationer till 
kunder är vårt fokus. Projektet pågår 
åtminstone fram till 2022.

Många möjligheter
Vi kommer att erbjuda rådgivning 
till företag, både nya och etablerade. 
Om du är intresserad så kontakta 

gärna mig. Just nu är det mycket 
planering och kartläggningsjobb, 
men efter årsskiftet kan du få råd-
givning. Vi kommer att genomföra 
utbildningar, workshops och före-
läsningar kostnadsfritt. Håll utkik i 
sociala medier och våra nyhetsbrev. 
Genom att lyfta fram goda exempel 
och realistiskt prata om förutsätt-
ningar och möjligheter hoppas vi att 
fler hittar sin affärsidé som fungerar. 

En pusselbit som ger förståelse
Om klimatavtrycket från vår mat-
produktion ska minska behöver alla 
delar av produktionskedjan synas i 
sömmarna, inte minst våra konsum-
tionsmönster. Vad vi äter och vilket 
svinn som skapas på vägen är avgö-
rande. Vi ser också ett stort intresse 
för att både producera och köpa 
lokal mat, men det behövs både 
kommunikation och effektivisering i 
många små företag för att ekonomin 
ska gå ihop. Andelsjordbruk som 
modell löser inte alla stora problem, 
men det är en pusselbit som ger 
kunden direkt förståelse för säsongs-
variationer, att vissa defekter inte har 
någon betydelse för kvaliteten och 

hur mycket svinn det blir om bara de 
allra finaste produkterna kan säljas. 

Samla framgångsfaktorer
Nu tar vi tag i de utmaningar vi vet 
finns för andelsjordbruk, men även 
för många andra små landsbygds-
företag. Lönsamhet, prissättning 
och en rimlig arbetssituation är som 
vanligt avgörande för hur hållbart 
ett företag är över tid. Erfarenhets-
utbyte och kunskap är de verktyg 
vi har. Just det här konceptet passar 
inte alla, varken företag eller kunder, 
men vi ska samla på oss framgångs-
faktorer och sprida dem vidare.

Lina Morin
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Affärsmodell vildsvinskött
Tänk att få en saftig julskinka med 
mycket karaktär i smaken och att på 
samma gång bidra till färre viltolyck-
or och en stärkt lokal ekonomi. Hur 
kan det hänga ihop? En ökad mark-
nad för kvalitetsslaktat vildsvinskött 
kan vara en del av svaret på frågan.

I Västra Götaland har vi en stor an-
del vilthanteringsanläggningar sett 
till landet som helhet. Just detta ger 
oss en bra förutsättning att skapa en 
kvalitetsprodukt av områdets vilt. 
Ja, för försäljning av vildsvinskött 
är det även en förutsättning för att 
du som kund ska få köpa det över 
huvud taget. Det är i dag förbjudet 
att sälja eller ge bort vildsvinskött 
som inte har passerat en godkänd 
vilthanteringanläggning.

Lokala resurser – lokala möjligheter
Så vad krävs för att du ska få möj-
lighet att njuta mer viltsvinskött på 
tallriken? Vi ser att pusselbitarna 
finns på plats, men pusslet kanske 
inte är lagt än. För att få sälja vild-
svinskött krävs att det gått igenom 
ett godkänt slakteri, en vilthan-
teringsanläggning. Sen finns det 
många möjligheter att sälja köttet. 
Det kan gå till restaurang, säljas på 
REKO-ring eller lämnas till chark 
för att bli fantastiska, rökta delika-
tesser och korvar. En lokal, klimats-
mart produkt som stärker ekonomin
för företag i området.

Hur ökar vi försäljningen?
Nu ligger vi i startgroparna för att få
igång projektet Affärsmodell vilds-
vinskött. Projektet ska visa på möj-
ligheterna och vad som krävs för att
öka försäljningen. Utgångspunkten 
kommer vara länets vilthanterings-
anläggningar. Runt dessa kommer 
vi jobba med kommunikation med 
olika led i kedjan från skog till bord
Projektet kommer därför jobba med
en affärsmodell.

Boosta lokalekonomin
Med projektet Affärsmodell vild-

svinskött vill vi visa på affärsmöj-
ligheterna med den lokala resursen 
– vildsvinskött. Här i området finns 
jägarna, viltet och inte minst vilt-
hanteringsanläggningarna. Allt som 
behövs för att skapa en kvalitetspro-
dukt. Nu gäller det att få kuggarna 
att gå ihop. Vet jägarna var det finns 
anläggningar att leverera till? Får 
anläggningarna in rätt kvalitet på 
viltet? Finns det entreprenörer som 
ser affärsmöjligheten att förädla och 
sälja köttet? I projektet hoppas vi få 
svar på både dessa och andra frågor 
och generera mer vildsvinskött av 
hög kvalitet till dig som kund. Så 
att du kan njuta en vild julskinka i 
brasans sken.

Ida Claesson
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Affärsmodellen 
innehåller olika 
områden för utveckling:
• Marknadsföring och 

försäljningskanaler
• Kvalitet och 

livsmedelshygien
• Logistik, förädling och 

lager
• Priser och 

försäljningsargument
• Affärsstrategi och 

produktplanering

 

 Att förädla köttet till korv är ytterligare ett sätt att sälja vildsvinskött.
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Så lyckas du med 
matfotografering
Att just bilder på mat är väldigt popu-
lära i sociala medier är ingen nyhet. 
Men hur ska du fotografera mat på 
bästa sätt för att få till den där per-
fekta bilden, som både lockar kunder 
och ger spridning? Här får du reda på 
några av hemligheterna till en lyckad 
matfotografering. 

Det finns i dag många tillfällen då 
du kan behöva få till fina bilder på 
mat. Kanske jobbar du i ett skolkök 
och vill dela med dig av vad barnen 
får på sina tallrikar. Eller driver du 
ett bed & breakfast där du vill visa 
upp vad som erbjuds till frukost? 
Kanske säljer du produkter till en 
REKO-ring och ska lägga ut vad 
som kommer ut till försäljning på 
nästa träff. Oavsett vilket bör du 
tänka på att alltid göra ditt bästa för 

att få till en så tilltalande bild som 
möjligt. Och det är faktiskt enklare 
än vad du kan tro. 

Allt finns i din ficka
Nu för tiden behöver du inte skaffa 
en systemkamera och ett datorpro-
gram för att få till fina bilder. De 
flesta mobiltelefoner har i dag bra 
kameror och det finns gratisappar 
för bildredigering. Med dessa kom-
mer du en bra bit på vägen. Särskilt 
om du ska producera bilder till so-
ciala medier. 

Det viktiga ljuset
Grunden till att lyckas med fotogra-
fering är ljuset. Är du inte grym på 
att fota under murriga förhållanden, 
vänta tills du har bättre ljus. Fota 
helst under dagtid och passa på att 

ta många bilder när du väl sätter 
igång. Fundera även på hur ljuset 
faller. Att fota mat med blixt eller 
under en stark lampa blir sällan bra 
så satsa hellre på att hitta naturligt 
ljus. Att placera tallriken eller pro-
dukten intill ett fönster kan ge ett 
fint ljus. 

Tänk på kompositionen
När det gäller att komponera en 
tilltalande bild kan du låta fantasin 
flöda. Att fota mat ur ett uppifrån-
perspektiv är populärt, en så  kallad 
flatline. Använd rekvisita du har i 
din närhet och placera ut. Det blir 
lätt tråkigt om du enbart fotar en 
tallrik. Fotografera sedan uppifrån 
och justera efter hand du fotar så 
att det blir en bra komposition. 
Tänk även på att försöka kombi-
nera olika färger som går bra ihop. 
Fotar du inte uppifrån behöver du 
tänka på bakgrunden. Den ska helst 
vara neutral och inte rörig. Annars 
kommer den att ta fokus från ditt 
huvudmotiv.

Efterredigera alltid
När du väl har fått till den perfekta 
bilden är det dags för efterredige-
ring. En bild går alltid att göra lite 
bättre. Många gånger kan du till och 
med rädda en halvbra bild i redige-
ringen. Det minsta du alltid bör göra 
är att dra upp ljuset något samt öka 
skärpan. 

Är du landsbygdsföretagare och 
vill lära dig mer om hur du fotogra-
ferar bättre med din mobil? Läs mer 
i På Gång på sidan 22.

Erika Kvarnlöf
Enheten för 

landsbygdsutveckling
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Handbok som förenklar

Foto: Charlotte Berg

I samverkansprojektet Affärsboos-
ten har Lokalproducerat i Väst och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
tillsammans tagit fram Handbok för 
småskalig livsmedelsproduktion för att 
underlätta och förenkla för dem som 
ska starta eller som precis har startat 
en småskalig livsmedelsproduktion.  

Vi har genom vårt arbete med råd-
givning till företag sett behov av en 
lättläst vägledning i livsmedelshy-
gien och HACCP för dem som ska 
starta eller redan bedriver småskalig 
livsmedelsproduktion. 

Vi vill erbjuda ett användbart 
underlag som täcker in allt från vilka 
rutiner du ska ha i din egenkontroll 
till hur du ska tänka när du utformar 
din lokal och grunderna vid utform-
ning av flödesschema och HACCP. 
Handboken vänder sig till småska-

liga verksamheter som producerar 
livsmedel med en låg riskklass. 

Är du intresserad av att veta mer 
om handboken kontakta oss på 
johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se 
eller cecilia@lpiv.se.

Johanna Eriksson
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Cecilia Faktus
Lokalproducerat i Väst

Reserapport från Österrike 
Vi är glada över att än en gång haft 
möjligheten att arrangera och ge-
nomföra vår populära fyradagars 
studieresa till Österrike med temat 
hantverksmässig gårdsförädling. 

Resan var efterlängtad av många 
och blev snabbt fullbokad. Med 34 
förväntansfulla deltagare från hela 
Sverige startade resan i Salzburg den 
7 mars i år. Under resan besökte vi 
nio duktiga landsbygdsföretagare 
inom många olika branscher, såsom 
fiskodling med förädling, mejeri, 
bageri, skollantbruk, gårdskvarn, för-
ädling av örter, torkning av frukt, bi-
odling, ölbryggeri, cidertillverkning 
och vinägerframställning, liksom 
charkuteri och gårdsslakteri. 

Vi besökte också Ab Hof mässan 
i Wieselburg, som är en mässa inrik-
tad dels på maskiner och redskap för 

hantverksmässig förädling och dels 
har en inriktning på gårdsförädlade 
livsmedel. 

Vill du läsa de referat från stu-
diebesöken som resedeltagarna 
skrivit finns nu en rapport presen-
terad på vår webbplats under Hitta 
publikationer.

Johanna Eriksson
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Kirsten Jensen
Enheten för 
landsbygdsutveckling Foto: Johanna Eriksson
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Vildsvinspaketet –
ett regeringsuppdrag

12Foto: Camilla ZiloFoto: Camilla Zilo

Vildsvinens bökande försvårar möj-
ligheten att driva jordbruk och att nå 
såväl miljömål som mål i livsmedels-
strategin. Men nu möjliggör nya reg-
ler att vildsvinen kan bli en tillgång 
som livsmedel. 

I april 2020 tog regeringen ett beslut 
om vildsvinspaketet. Vildsvinspake-
tets syfte är att:
• Bidra till ökad livsmedelspro-

duktion som är hållbar och 
konkurrenskraftig. 

• Förbättra överblicken över upp-
samlingscentraler, så att jägare 
ska veta var vildsvin kan lämnas 
in. 

• Bidra till en säker livsmedels-
hantering i samhället och att 
länsstyrelsen ska kunna genom-
föra kontroller. 

Vildsvinspaketet är ett gemensamt 
uppdrag
Livsmedelsverket ska utreda system 
för subventioner, ta fram förslag 
till ny lagstiftning om försäljning 
till konsument och detaljhandel, 
uppdatera vägledande informa-
tion till jägare om försäljning av 
vildsvinskött, informationssatsning 
till företag som hanterar viltkött, 
samt uppdatera branschriktlinjer 
för vilthanteringsanläggningar och 
detaljhandeln. 

Statens veterinärmedicinska an-
stalt ska se över förutsättningarna 
för ett digitalt system kring spårbar-
het av vildsvinskött.

Jordbruksverket ska bidra till att 
mer vildsvinskött når konsumenter 
och konsumenter inom offentlig 
sektor, vidareutveckla det frivilliga 
smittskyddsprogrammet Smitt-
säkrad besättning gris samt utvär-
dera alla åtgärder som varit del av 
vildsvinspaketet.

Länsstyrelsen ska anpassa IT-
systemet Primör till att inkludera 

”nya vildsvinsjägare”, verka för att 
”nya vildsvinsjägare” registrerar sig i 
Primör, samt revidera länsvisa för-
valtningsplaner för vildsvin. Detta 
ska genomföras under åren 2020 till 
2022.

Vad är en uppsamlingscentral?
En uppsamlingscentral är ett ut-
rymme med täta tak, väggar och 
dörrar, avsett för tillfällig förvaring 
av fällt vilt i väntan på vidare trans-
port till vilthanteringsanläggning. 
Det ska finnas kylkapacitet, rengö-
rings- och desinficeringsbara ytor, 
samt möjlighet till handtvätt.

Så vad kan detta resultera i?
Målet med Vildsvinspaketet är att 
du som registrerad jägare i Primör 
från 2023 får fälla vildsvin som du 
sedan kan sälja direkt till konsu-
ment eller lokal handlare, vilket du 
inte får göra idag. 

Det kommer också att finnas 
tillgång till så kallade uppsamlings-
centraler som en mellanstation 
innan vildsvinen på ett enkelt och 
livsmedelssäkert sätt transporteras 
till en vilthanteringsanläggning. 
Därifrån kan köttet sedan i större 
omfattning säljas vidare till konsu-
menter och detaljhandel inom och 
utanför EU.

Karin Ottosson
Enheten för veterinär och 

djurskydd

Lokal livsmedelsproduktionLokal livsmedelsproduktion

Första ledet för säkra 
livsmedel 
Enligt EU:s lagstiftning ska hela livsmedelskedjan 
”från jord till bord” kontrolleras. Primärproduktion 
av livsmedel utgör den första länken i kedjan. Syftet 
med kontrollen är att öka säkerheten för livsmedel 
som kommer ut på marknaden. 

Kontrollen utförs av Länsstyrelsen på uppdrag 
av Livsmedelsverket och Jordbruksverket och är 
kostnadsfri. Livsmedelskontrollen samordnas med 
foderhantering och läkemedelsanvändning på gård. 
Detta för att producenterna ska få färre kontrolltill-
fällen och att det blir en besparing på resurser. 

Slumpmässigt urval
Planering av kontrollen i primärproduktionen av 
foder och livsmedel sker utifrån en nationell modell. 
Syftet är att få riskbaserade kontroller och säkerstäl-
la att alla branscher får regelbundna, slumpmässiga 
kontroller med spridning i hela länet. I år om-
fattar kontrollplanen för Västra Götalands 
län 187 kontroller i tio olika branscher: 
tvåskaliga blötdjur, odlad fisk, potatis, 
bladgrönsaker på friland, ägg, mjölk, 
spannmål samt fjäderfä, gris, nöt-
köttsproduktion, får och get. 

Om kontrollen leder till an-
märkningar ska dessa följas upp 
genom en uppföljande kontroll 
som kan vara administrativ 
och är avgiftsbelagd. Vid 
våra kontroller ser vi ofta 
brister på journalföring av 
skadedjursbekämpning och 
kontroll av spannmål under 
lagring.

Så motverkar du vanliga 
brister
Vi går nu in i kallare perioder 
och ser en ökad aktivitet på ska-
dedjur.  Har du vidtagit åtgärder 
för att förhindra eller eliminera 
skadedjur? Har du skadedjursavtal 
eller lägger du ut biocider själv på din 
anläggning? Finns det i så fall journaler 
som omfattar tid och plats för bekämp-
ningen, preparatets namn och eventuell ka-
renstid, namn på vem som utförde bekämpningen 
och placering av betesstationer, utsättning och 
datum?

Vid lagring av spannmål finns risk för tillväxt 
av mykotoxiner, mögelgifter, som bland annat kan 
orsaka njurskador. Hur övervakar du vattenhalt och 
temperatur vid lagring av spannmål? Journalför du 
dessa provtagningar och mätningar?

Se över detta så motverkar du de vanligaste 
bristerna.

Emma Frisberg
Enheten för veterinär och djurskydd
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Bakteriers resistens mot antibiotika
Antibiotika är en typ av läkemedel som används mot 
infektioner orsakade av bakterier på både människor 
och djur. Antibiotikaresistens innebär att vissa bak-
terier har utvecklat en förmåga att stå emot antibio-
tika, vilket gör den verkningslös.

Bakteriers resistens mot antibiotika är ett allvar-
ligt och växande problem i Sverige och i resten av 
världen. Världshälsoorganisationen, WHO, ser anti-
biotikaresistens som det enskilt största medicinska 
hotet mot folkhälsan.

Vi tog kontakt med Peter Ulleryd, smittskydds-
läkare i Västra Götaland, som dagligen hanterar 
problematiken kring antibiotikaresistens, för att få 
svar på några frågor.

Hur skulle du enkelt förklara vad resistens mot 
antibiotika är?

– Resistens betyder motståndskraft. Bakterier 
kan bli resistenta mot antibiotika, och då hjälper 
inte medicinen mot bakterierna längre.

Hur håller du koll på alla infektioner kopplade till 
antibiotikaresistens? 

– En mindre del av de resistenta bakterierna är 
anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Regio-
nerna och Folkhälsomyndigheten analyserar dessa 
löpande och publicerar statistik, information och 
kommentarer åtminstone helårsvis. Det finns också 
många andra resistenta bakterier, som inte är an-
mälningspliktiga, men ställer till bekymmer främst 
för svårt sjuka patienter.

Om du jämför situationen nu och för 30 år sedan ur 
ett resistensperspektiv, vad är skillnaden? Vad tror 
du att den beror på?

– Det är betydligt värre nu. Vi ser ett stadigt 
ökande antal infektioner orsakade av resistenta bak-
terier som ofta är motståndskraftiga mot flera olika 
antibiotika. Samtidigt som knappt några nya anti-
biotika har kommit fram på marknaden. 

Träffar du på patienter som smittats av resistenta 
bakterier och som gett upphov till sjukdom? 

– Nej. Det är den kliniskt ansvarige läkaren som 
kommunicerar, ger råd och eventuellt förhållnings-
regler till sin patient.

Hur kan dessa symtom yttra sig? Kan du ge ett 
typexempel?

– De vanligaste är ESBL-producerande tarm-
bakterier som odlats fram i en urinodling på en 

patient med blåskatarr. ESBL är ett enzym som 
vissa tarmbakterier kan bilda för att bryta ned anti-
biotika. I Sverige har vi än så länge oftast möjlighet 
att använda de mediciner i tablettform som rekom-
menderas och patienten slipper att läggas in på 
sjukhus för att få antibiotika i sprutform. 

Går det att se på en person att hen är bärare av 
resistenta bakterier? 

– Nej.

Vad är ”sjukhussjukan”?
– Begreppet användes förr för att beteckna en in-

fektion med stafylokocker, som var vanligare just på 
sjukhus. Begreppet används inte längre, då vi nu har 
dessa stafylokocker cirkulerande överallt i samhället.

Kan resistenta bakterier smitta mellan människa och 
djur, och vice versa?

– Ja, människor och djur byter bakterier mellan 
sig. Både bakterier på och i kroppen.

I Sverige säger vi att friska djur inte behöver 
antibiotika. Är det något annat som lantbrukare och 
livsmedelsproducenter bör tänka på kring detta med 
antibiotikaresistens?

– Att undvika att ge antibiotika i onödan! Männ-
iskor och djur byter bakterier mellan sig. Sedan 
har vi på humansidan lärt oss att hygienrutiner när 
människor vårdas på sjukhus, men också i samhäl-
let i stort, har väldigt stor betydelse för att begränsa 
smittspridning. Detta gäller både resistenta och 
icke-resistenta mikroorganismer som kan orsaka 
sjukdom. Detsamma gäller inom djurens hälso- och 
sjukvård. 

Arbetet för att minska spridningen av 
antibiotikaresistens sker ju på global, nationell, 
regional och lokal nivå med information om restriktiv 
antibiotikaanvändning, behandlingsdirektiv och 
riktlinjer. Finns det något du tycker att enskilda 
medborgare kan göra för minska spridningen av 
antibiotikaresistens?

– Att förstå att förkylning INTE kan botas med 
antibiotika.

– Att inte propsa på att få ett antibiotikarecept 
om sjukvårdspersonal inte bedömer att det hjälper. 
Samtidigt är det viktigt att verkligen ta den antibio-
tikakur din läkare ordinerar när det behövs.

– Att undvika att smitta andra om du har sym-
tom på en infektion. Där gäller i mångt och mycket 
de allmänna råd som finns för covid-19.

Hur ser sjukvården och läkemedelsindustrin på 
framtiden? Hur långt har forskningen kommit med 
att få fram nya intressanta antibiotika? 

– I slutändan är det den sjuke patienten som 
kommer att drabbas där de kliniskt verksamma 
läkarna kommer att ha allt svårare att kunna ge 
 effektiv behandling. Det är ett stort mörker inom 
överskådlig framtid – tyvärr. Vi måste lita på och 
klokt använda de antibiotika vi har nu.

Ulf Lövdahl
Enheten för veterinär och djurskydd

 Peter Ulleryd. Foto: Västra Götalandsregionen.
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Mer lokala grönsaker - 
eller hur?
Ökad sysselsättning, högre självför-
sörjningsgrad och fler lokala företag. 
Visst är det fina ord i medier och 
strategier, men vad betyder de för 
dig? Vi vill gå från ord till handling 
i en satsning för mer grönsaker 
direkt från odlare till kund. Vilken 
är din drivkraft? Vilken kunskap be-
hövs för att ditt företag ska fortsätta 
utvecklas?

Under 2021 och 2022 erbjuder vi 
en kurs om att sälja egna grönsaker 
direkt till kund. Vi tittar på olika 
steg i processen, men har fokus på 
att produkterna ska nå kunden. Vad 
vi fördjupar oss i på kursen beror på 
era önskemål. Så oavsett om du är 
en erfaren odlare som vill utveckla 
din verksamhet vidare eller alldeles 
i startgroparna med dina odlingar 
så finns här något för dig. Vi delar 
upp utbildningen i olika grupper 
och utgår från dina utmaningar och 
förutsättningar.

Digitalt – med hopp om att kunna 
ses
Det första året kommer mycket av 
kursen hållas digitalt. Under året 
finns också en förhoppning om ett 
fysiskt studiebesök. Vi ”ses” ändå 
över skärmen och hoppas på många 
givande samtal. Kursen kommer att 
motsvara fyra heldagar med olika 
teman fördelat över året plus en dag 
för studiebesök. Upplägget för varje 
delträff är att berätta om läget i före-
taget för varandra, en föreläsare ger 
inspiration och berättar om praktisk 
erfarenhet kring temat för dagen 
och träffen avslutas med diskussion 
om hur ämnet kan tillämpas på era 
företag. Mellan träffarna ger vi var-
andra tips och idéer för att komma 
igång och testa något av det vi pratat 
om.

En växande bransch
Detta är en bransch som har vuxit 
kraftigt de senaste åren. Fler odlare 

kommer till och kunderna visar ett 
ökat intresse, inte minst i pande-
mins spår. Vi vill erbjuda ett utbild-
ningsprogram för grönsaksodlare 
som odlar för direktförsäljning, till 
 exempel via REKO-ringar, torghan-
del, andelsodling eller andra prenu-
merationer.  Intresseanmälan kan 
skickas redan nu till ida.claesson@
lansstyrelsen.se.

Ida Claesson
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Exempel på innehåll
• Planering av odling för 

direktförsäljning
• Försäljningskanaler och 

affärsmodeller 
• Marknadsföring och 

storytelling
• Lagring och förädling
• Livsmedelshygien och 

lagstiftning
• System och effektivise-

ring, olika hjälpmedel för 
odlingsplanering och 
leveranser

• Redskap, teknik och 
ergonomi

• Samarbetsformer och 
olika företagsformer

• Uppstart, hur kommer jag 
igång?

 

Foto: Agneta Olsson

Det går vilt till i offentliga 
kök
För andra gången i år var det dags för 
en upphandlingsdag för dem som ar-
betar med livsmedelsupphandlingar 
i länet. Dagen, som anordnades av 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
tillsammans med Naturbruksförvalt-
ningen och MATtanken, ägde rum 
i digitalt format. Vi fick ändå hänga 
med till Naturbruksskolan Sven-
ljunga i livesändning. 

Att som upphandlare vara expert 
inom alla områden är inte lätt. Syf-
tet med våra upphandlingsdagar 
är därför att ge möjlighet till ökad 
kunskap om svensk livsmedelspro-
duktion, som på sikt leder till att 
offentliga kök lagar mer mat med 
svenska livsmedel som råvara.

Mer vilt på tallriken
Den här gången fick vi lära oss mer 
om viltkött och vi diskuterade möj-
ligheter och utmaningar med att 
få in mer svenskt viltkött i köken. 
Särskilt fokus låg på vildsvinskött, 

eftersom detta är ett livsmedel med 
stor potential som vi skulle kunna 
använda oss mer av i de offentliga 
köken. Vi fick därför bland annat 
höra mer om hur tillgången ser ut, 
hur köttet kan upphandlas och vad 
som gäller kring hantering i köken.

Risker och möjligheter
Livsmedelsverket informerade om 
de risker som finns när det gäl-
ler hantering av vildsvin och annat 
viltkött, så som bly, trikiner och 
bequerell. Och Lidköpings kommun 
berättade i sin tur hur de har arbetat 
med upphandling av lokalt vilt och 
servering av just vildsvinskött och 
annat viltkött i sina kök. Något som 
har varit mycket uppskattat av deras 
matgäster. 

Svenljunga nästa
Vi fick också följa med till Natur-
bruksskolan Svenljunga, där Elinor 
Aronsson och Mattias Mårtensson 
från Naturbruksförvaltningen sände 

direkt från skolans vilthanteringsan-
läggning. De föreläste om styckning, 
kött och vad eleverna tycker om 
maten som serveras. Ett spännande 
studiebesök som visade inte bara att 
det går finfint att servera viltkött i 
offentliga kök, utan även att ett di-
gitalt studiebesök fungerar bra det 
också. Något att glädjas åt i dessa 
tider. 

Du kan läsa mer om vildsvin i 
offentliga kök på MATtankens 
webbplats.

Pernilla Fischerström
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Erika Kvarnlöf
Enheten för 
landsbygdsutveckling

 Mattias Mårtensson sände live från 
vilthanteringsanläggningen. 

 Eva Sundberg på MATtanken var moderator på vår digitala upphandlingsdag. 
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Sandra ser helheten 
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraft-
samling som drivs av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan 
med många andra aktörer. Vi har intervjuat Sandra 
Wilsson, samordnare för hållbart lantbruk inom Kli-
mat 2030.

Sandra är uppvuxen på en ekologisk mjölkgård mel-
lan Mariestad och Skövde. Där grundlades hennes 
intresse för livsmedelsproduktion och miljö som 
senare ledde till universitetsstudier inom miljö och 
hållbarhetsfrågor och nu till LRF. Uppdraget som 
samordnare innebär kortfattat att skapa möjlighe-
ter för aktörer att träffas och sprida goda exempel. 
Dessutom att fånga frågor som landat mellan sto-
larna och initiera samarbeten kring dessa. 

Vad ser du för utmaningar för lantbruket utifrån din 
roll?
I en förändringsresa som vi alla står i behövs be-
teendeförändringar. En viktig del är att vi blir mer 
medvetna om de konsekvenser våra val leder till 
men också att vi bara kan utgå från där vi står. Ett 
exempel är att planera sina körningar. Såväl logis-
tiskt som vikten av att köra med låg bränsleförbruk-
ning. Som privatpersoner behöver vi fundera över 
hur vi äter, lagar och väljer mat och vilka konse-
kvenser de valen ger. 

Inom Klimat 2030 fokuseras det på föregångare, 
klimatplanering, innovationer och attraktiva 
samhällen. På vilket sätt är de arbetssätten relevanta 
för lantbruket?
Det är viktigt att hela samhället tar sig an arbetssät-
ten med lantbruket som viktig del. Det förutsätter 
att livsmedelsfrågorna inkluderas i de övergripande 
samhällsfrågorna och inte som något vid sidan om. 
Det i sig skapar möjligheter för lantbruket. Att vara 
ett föregångarlantbruk med god planering och hög 
innovationsgrad som bidrar till attraktiva samhällen 
är inte fy skam. 

Hur ser länets hållbara lantbruk ut 2030?
För det första är lantbruket fossilfritt. Dessutom 
främjar lantbruket biologisk mångfald, är mer re-
surseffektivt och har fortsatt högt förtroende bland 
konsumenter. Vi har en större mångfald när det 
gäller vem som är lantbrukare. Vi har också kommit 
längre när det kommer till förädling av gröna pro-
teiner så att både primärproduktion och förädling 
sker inom länet. 

Vad ser du att Länsstyrelsen kan förbättra för att 
skapa förutsättningar för ett hållbart lantbruk?
I mitt arbete i stort efterfrågar jag helhetsperspek-
tiv. Länsstyrelsen arbetar inom flera olika, ibland 
spretiga, områden där det kan vara svårt att nå en 
samstämmighet i den externa kommunikationen. 
Jag tror därför att det krävs mer och fortsatt intern 
dialog så att Länsstyrelsen kan vara en nyckelaktör 
för de helhetsperspektiven.

Lena Björkqvist
Enheten för landsbygdsutveckling

Fredrik Fredrikson
Enheten för landsbygdsutveckling

 Sandra Wilsson, samordnare för hållbart lantbruk inom 
Klimat 2030. Foto: LRF

Utveckla för bättre kvalitet 
Många av er som driver lantbruk 
anlitar rådgivare. Att utveckla råd-
givningstjänster som ger er det ni 
behöver är alltid aktuellt för oss som 
jobbar med det.

För att hitta nyckelfaktorer som 
kan stärka just er som arbetar med 
ekologiskt nötkött behövs minst en 
husdjursrådgivare och en växtodlare. 
Vi kan nu jobba tillsammans i ett 
litet projekt för att ni ska få bättre 
rådgivning. I projektet samverkar 
Hushållningssällskapet Västra, Läns-
styrelsen i Västra Götalands län, 
Svenska Foder AB och Lantbruks-
råd i Väst. 

Kvalitetsbrister anges ibland som 
förklaring till att merbetalningen på 
eko-kött inte täcker ökade produk-
tionskostnader. Kvalitet i sig betyder 
olika saker i olika delar av hante-
ringskedjan och beroende på vem 
som är slutkund. 

Den viktigaste faktorn är våra 
kunder. Som pilotprojekt för hel-
hetsrådgivning har vi möjlighet att 
arbeta med cirka fem företag under 
2021 och 2022. Genom foderanalyser, 
foderplanering och täta avstäm-
ningar kring tillväxt och kvalitet på 
grovfoder hoppas vi hitta genvägar 
till hur ni kan få en jämnare och 
bättre kvalitet på era slaktdjur uti-
från era egna produktionsmål. Vi 
ser fram emot möjligheten att jobba 
tillsammans för att det ska bli lättare 
att både sikta på rätt kvalitet och att 
lättare nå dit.

Lina Morin
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Nu börjar återkravsarbetet 

Foto: Camilla Zilo

Enligt EU-kommissionens krav kom-
mer Länsstyrelsen under hösten och 
vintern 2020 påbörja arbetet med att 
besluta om återkrav av jordbrukar-
stöd för åren 2015-2019.

Länsstyrelsen har under samtliga år 
genomfört kontroller regelbundet, 
både under handläggning av din 
ansökan och vid eventuella besök på 
din gård. Vi har dock inte tidigare 
kunnat kräva in felaktigt utbetalda 
belopp av jordbrukarstöd på grund 
av att vi inte har haft systemstöd.

För att få fullt stöd måste du följa 
alla villkor. Om du inte har gjort 
det kan Jordbruksverket eller Läns-
styrelsen besluta om avdrag. Om du 
redan har fått dina stöd utbetalade 
när länsstyrelsen beslutar om åter-
krav kommer vi i första hand dra 
av pengarna från de jordbrukarstöd 

som du får kommande år. I andra 
hand får du ett inbetalningskort för 
att betala tillbaka det som du har 
fått för mycket. 

Vi skickar beslutet tillsammans 
med delgivningskvitto och informa-
tion om betalning. Du ska skicka in 
delgivningskvittot för att bekräfta att 
du tagit emot beslutet om återkrav.

Åsa Marberg
Enheten för jordbrukarstöd

Lokal livsmedelsproduktionLokal livsmedelsproduktion
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Civilt försvar under 
uppbyggnad
Med ett förändrat säkerhetsläge för 
Sverige har behovet av att bygga upp 
ett civilt försvar blivit högaktuellt. På 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
har en tvärgrupp skapats med olika 
kompetenser för det syftet, eftersom 
länsstyrelsen är den högsta civila 
myndigheten i krigstid. 

Försvarsmakten, som tidigare hade 
det mesta för att kunna försvara 
landet, saknar i dag mycket och där 
kommer det civila försvaret in i be-
tydligt högre grad än tidigare för att 
stötta. Vi har också ett uppdrag att 
se över krigsveterinärförordningen 
och fullfölja det arbete som regleras 
där. Det står bland annat att läns-
styrelsen leder den civila veterinära 
verksamheten i länet och samordnar 
den med övrig civil verksamhet i 
totalförsvaret.

Stöd till Försvarsmakten
Krigstjänsteveterinären som leder 
det, ska utses av Jordbruksverket 

efter samråd med Livsmedelsverket. 
Samordning och styrning berör då 
veterinär personal från Jordbruks-
verket och Livsmedelsverket, men 
även övrig veterinär verksamhet. 
Det primära syftet är att prioritera 
stöd till Försvarsmakten, att säkra 
livsmedelskontrollen, smittskyddet 
och djurskyddet. Länsstyrelsen ska 
också upprätta en organisationsplan 
för Krigsveterinärområdet, ett om-
råde som Jordbruksverket utser efter 
samråd med Livsmedelsverket. 

Ökad självständighet
Gällande förordning är delvis för-
åldrad och behovet av en ny har 
framförts till Jordbruksdepartemen-
tet. Ramarna för arbetet med förord-
ningen ska komma i december.
För livsmedelskontrollen vill Livs-
medelsverket skapa möjlighet för 
varje kontrollmyndighet att kunna 
sköta kontrollen mer självständigt 
i händelse av kris eller krig och det 
har initierats ett nationellt arbete för 

det. Förutsättningen för det arbetet 
är att Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap medger medel 
för det. 

Köp svenskt
För vår livsmedelsförsörjning i lan-
det kvarstår det faktum att vi har 
ett mycket stort behov av import 
av livsmedel, vilket i dagsläget gör 
oss sårbara. Vi får hoppas på att fler 
vill arbeta med att producera livs-
medel i Sverige och då behöver vi 
också köpa det som produceras här 
hemma. 

Lars Uhlin
Enheten för veterinär och 

djurskydd

Bekämpa afrikansk svinpest
Afrikansk svinpest smittar både tam-
grisar och vildsvin. Sjukdomen drab-
bar inte människor, men ger allvarlig 
sjukdom och hög dödlighet hos gris.

Det finns inget vaccin mot sjuk-
domen. Ett utbrott av sjukdomen 
i Sverige skulle innebära allvarliga 
konsekvenser för landet i form av 
produktionsbortfall, lidande för 
drabbade djur samt restriktioner för 
jakt och export.

Sprids lätt
Viruset är mycket tåligt och överle-
ver länge i kylt, fryst eller rökt kött 
och i kroppsvätskor från smittade 
grisar och vildsvin. Människor kan 
därför sprida smitta genom att ta 
med köttprodukter eller otvättade 
skor från smittade områden. Även 
redskap, jaktutrustning och fordon 
som varit i kontakt med smittade 
grisar kan föra med sig virus. Rengör 
och desinfektera därför alltid skor 
och utrustning som använts utom-
lands och vänta minst 48 timmar 
innan du besöker en svensk gris-
besättning. Släng aldrig matavfall i 
naturen!

Du kan hjälpa till
Det är av största vikt att ett eventu-
ellt utbrott av sjukdomen i Sverige 
upptäcks i ett tidigt skede. Du som 
rör dig i skog och mark och som 
påträffar ett dött vildsvin ska rap-
portera fyndet till Statens veterinär-
medicinska anstalt. Detta kan du 
göra via ett formulär som du når via 
https://rapporteravilt.sva.se 

Rutiner är viktiga
För dig som grisproducent är 
det mycket viktigt med goda 
smittskydds rutiner. För den som hål-
ler utegångsgrisar är det extra viktigt 
att vidta åtgärder för att minimera 
eventuella kontaktytor mot vildsvi-
nen. Det är viktigt att alla i perso-
nalen är införstådda med rutinerna. 
Tänk på att tillhandahålla gårdsegna 
skyddskläder och stövlar till perso-
nal, besökare och transportörer. För 
journal över besökare och se till att 
alla tvättar händerna före och efter 
besök i besättningen.  Givetvis får du 
aldrig utfodra grisarna med någon 
form av matavfall. 

Kontakta din veterinär
Symtom hos de grisar som drabbas 
av afrikansk svinpest kan variera, 
men vanligt är nedsatt allmäntill-
stånd med hög feber och upphörd 
aptit. Grisarnas hud kan bli blåaktig, 
de kan bli vingliga och få blödningar 
från kroppsöppningar. Ofta dör 
smittade djur inom några dagar. 
Afrikansk svinpest lyder under epi-
zootilagen. Det betyder att du som 
djurhållare omedelbart måste kon-
takta din veterinär om du misstänker 
att dina grisar drabbats av afrikansk 
svinpest. En veterinär som misstän-
ker afrikansk svinpest ska snarast 
möjligt kontakta Jordbruksverket 
och Länsstyrelsen.

Maria Olofsson
Enheten för veterinär och 

djurskydd

Källa: Jordbruksverket

Foto: Nina Goos
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Kompetensutveckling 
inom landsbygdsprogrammet

 Kommande händelser/Kal
. 

 

Anmälningar till kurserna görs via endern 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

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
Via Skype den 19 januari kl 13-16. 
Anmälan senast den 12 januari.

Avgift
500 kr exkl moms.

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

landsbygdsturism 
Grupprådgivning 

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, Vänersborg  
den 28 januari kl 13-16.30. 
Anmälan senast den 24 januari. 

Länsstyrelsen, Skara  
den 18 februari kl 13-16.30. 
Anmälan senast den 14 februari. 

Avgift 
Cirka 600 kr exkl moms. Beroende på 
antal deltagare kan priset variera. Fika, 
kursmaterial, dokumentation och råd-
givningsbrev ingår. 

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

Ta hand om din 
jordkällare
Kurs

Jordkällare är en del av vårt kulturarv 
och i dag vill många bevara och an-
vända dem. De är klimatsmarta och bil-
liga ”kylskåp”. Under kursen pratar vi 
om jordkällarens historia, konstruktion, 
problem, användning och skötsel.

Plats & tid 
Vara folkhögskola, Vara  
den 3 februari, kl 18-20.30. 
Anmälan senast den 28 januari.

Avgift
Aktiviteten är kostnadsfri, men du beta-
lar själv för fika på plats.

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

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 9 februari kl 13-16.30. 
Anmälan senast den 2 februari.

Via Skype den 16 mars kl 13-16.30.  
Anmälan senast den 9 mars.

Via Skype den 11 maj kl 13-16.30. 
Anmälan senast den 4 maj.

Avgift 
Cirka 600 kr exkl moms. Beroende 
på antalet deltagare kan priset variera 
(minst fem deltagare krävs). Dokumen-
tation ingår. 

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

Hitta källorna till din 
gård, företag och bygd
Kurs

Vilka källor till mer kunskap om den 
egna gården, företaget och bygden 
finns det på internet? Det här är en 
kurs för dig som vill veta mer om din 
gård eller hembygd, men också för dig 
som möter besökare inom turism. 

Plats & tid
Länsstyrelsen, Skara  
den 4 mars kl 18-20.30. 
Anmälan senast den 28 februari.

Avgift 
Aktiviteten är kostnadsfri, men du beta-
lar själv för fika på plats. 

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

Grundkurser för användning av 
växtskyddsmedel
Utbildningen ger dig tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel av klass 1L och 2L. Grundutbildningen 
omfattar fyra dagar och ger dig, efter godkänt skrivningsre-
sultat, giltig behörighet i fem år. 

Lantbruk
Jula Hotell, Skara 
den 26 27, 28 januari och 4 februari kl 9-16. 
Anmälan senast den 11 januari.

Gröna Klustret Nuntorp, Brålanda  
den 2, 3, 9 och 10 mars kl 9-16. 
Anmälan senast den 15 februari.

Park, golf, grönytor och friland
Vara folkhögskola, Vara  
den 16, 17, 23 och 24 mars kl 9-16. 
Anmälan senast den 1 mars.

Anmälan
För att anmäla dig går du in på  
https://utbildning.jordbruksverket.se 
och skapar ett konto. Därefter kan du anmäla dig till 
kursen. 

Deltagaravgift
4 900 kr exkl moms, inkl kurslitteratur och mat.

Frågor
Nina Goos 010-224 52 48, nina.goos@lansstyrelsen.se
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Nästa nummer av Jordbiten  
kommer ut den 18 februari.

Vad behöver du för att utveckla 
ditt landsbygdsföretag?
Nu kan du vara med och påverka kommande utbud av 
Länsstyrelsens kurser och rådgivning i Västra Götaland 
genom att svara på vår undersökning. Genom åren har 
vi fått många bra kurstips, men nu vill vi gå ut bredare 
för att stämma av behovet och få in fler synpunkter och 
förslag från er. Vi kan stötta dig som är företagare med 
att förverkliga dina idéer och vi lägger extra fokus på in-
satser som gynnar landsbygdsföretag inom upplevelser 
och besöksnäring samt mat och livsmedelsförädling. Vi 
erbjuder bland annat kurser, studiebesök, föreläsningar 
och rådgivning, både enskild och i grupp.

Du hittar länken till undersökningen här nedan. Tack 
för ditt engagemang!

https://webropol.com/s/kursutbud

Foto: Camilla Zilo

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
Västerlånggatan 17

Skara
Klostergatan 13

Göteborg
Södra Hamngatan 3

Uddevalla
Skansgatan 3




