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Ledaren

Nytt år och nya 
möjligheter 
När jag skriver detta så har nästan hela januari passerat i det 
nya decenniet. Mat och livsmedel och en hållbar användning av 
marken är ämnen som det pratas allt mer om i samhället. Jag tror 
att det är så det kommer att vara framöver, och det kanske blir ut-
märkande för det nya decenniet. 

Det är nytt år och vi går in i sista året av programperioden för 
EU:s gemensamma landsbygds- och jordbrukspolitik. Vi vet att 
nästa programperiod är försenad och vi vet att det kommer att bli 
en mellanperiod med övergångsregler, som vi ännu inte vet inne-
börden av. I detta nummer av Jordbiten finns det information och 
tips om vad som är viktigt att tänkta på i slutfasen av program-
perioden och inom vilka stöd som det finns pengar kvar att söka.

Länsstyrelserna arbetar tillsammans med Jordbruksverket för 
att föra fram de viktigaste lärdomarna från denna programper iod 
in i nästa. Vi ska bidra med erfarenheter och synpunkter för att 
stöden till jordbruk och landsbygdsutveckling ska bli effektivare 
och ge bättre måluppfyllelse i kommande program. Vi arbetar för 
att nästa programperiod ska innebära förenklingar genom hela 
processen med ansökan, handläggning, kontroll och utbetalning. 

Inom vår Länsstyrelse har vi gjort prioriteringar för att kunna 
göra utbetalning av de stöd som vi har möjlighet att handlägga 
klart. Dessa prioriteringar har gett resultat och vi är glada över att 
se att ersättningar och stöd för utveckling av landsbygden och 
landsbygdens företag betalas ut. Prioriteringarna innebär även att 
vi betar av det som brukar kallas ryggsäcken, det vill säga slut-
utbetalningar av miljöersättningar från tidigare år.

Inför årets säsong finns det värdefulla tips som du kan läsa om 
i tidningen, bland annat om hur du undviker de vanligaste felen 
vid jordbrukarstödskontrollen.

Jag vill även passa på att påminna om att du kan använda tjäns-
ten Mina meddelanden, som är en digital brevlåda dit du kan få 
din post från myndigheter digitalt, istället för på papper. Det är 
snabbt, säkert, miljövänligt och gratis – och din post är alltid till-
gänglig var du än befinner dig. 

Marie Andreasson

landsbygdsdirektör

Jordbitens redaktion

Agneta Olsson 
010-224 52 97

Nina Goos 
010-224 52 48

Erika Kvarnlöf 
010-224 53 17

Informationsskrift från Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län

Utgivare
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Landsbygdsavdelningen

Postadress
403 40 Göteborg

Ansvarig utgivare
Marie Andreasson

Tryck
TMG Tabergs, 2020

Papper
Arctic Volume White 100g inlaga, 
130 g omslag

Utgivningsplan 2020
Nr 1 – 20 februari
Nr 2 – 8 maj
Nr 3 – 17 september (digitalt nummer)
Nr 4 – 3 december
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: Emma-Klara Arnell
Foton till artiklarna är tagna av författarna 
om inget annat anges.

Förlänga eller fem nya år - 
vad händer med åtagandet? 

Har du ett femårigt åtagande som 
gick ut 2019 kommer du i de flesta 
fall få möjlighet att förlänga ditt 
åtagande med ett år i taget, från 
och med 2020. Detta gäller miljö-
ersättningarna för betesmarker och 
slåtterängar, vallodling, fäbodar samt 
ersättning för ekologisk produktion.

Grundkonceptet är att du söker 
förlängning av det befintliga åta-
gandet. Utökar du med mer mark, 
lägger till komplement eller lägger 
till ekologiska djur kommer du få en 
ny åtagandeperiod på fem år. Om du 
har komplementen lövtäkt och/el-
ler bränning i ditt åtagande och vill 
behålla dessa får du per automatik 
en ny åtagandeperiod på fem år. Du 
kan däremot ta bort mark eller kom-
plement vid förlängning, men detta 
gäller dock inte miljöersättningen 
för vallodling.

Förlänga eller inte
Det är inte möjligt att förlänga åta-
gande för restaurering av betesmark 
och slåtterängar, omställning till 

ekologisk produktion eller skötsel 
av våtmarker och dammar. Däremot 
finns möjlighet att förnya ditt åta-
gande för våtmarker och dammar. 
Har du ny mark som du vill restau-
rera eller ställa om till ekologisk pro-
duktion kan du söka nytt åtagande 
2020. Har du inte haft något åtagan-
de tidigare år kommer du ha möjlig-
het att söka ett nytt åtagande på fem 
år från och med 2020. Förslaget om 
förlängning årsvis är inte beslutat än, 
så det kan komma att ändras.

Åtaganden som startade 2016
Från 2021 kommer det även finnas 
möjlighet att förlänga miljöersätt-
ningarna för skyddszoner, minskat 
kväveläckage och hotade husdjurs-
raser. Dessa ersättningarna gick att 
söka först 2016 och åtagandet går 
därmed ut 2020. 

Så söker du förlängning
SAM Internet kommer att känna av 
om det finns ett ansökt eller beslutat 
åtagande från 2015 som går ut 2019. 
När du loggar in i SAM Internet 

kommer det upp en ruta med en frå-
ga om du vill förlänga dina åtagan-
den eller inte. Du kan inte skicka in 
din ansökan utan att göra ett aktivt 
val. Minst ett block från det befint-
liga åtagandet måste finnas med för 
att du ska kunna förlänga. Skulle du 
vilja ta bort block eller komplement 
ur ditt åtagande, men ändå ha kvar 
ditt åtagande, så svarar du Ja på frå-
gan om förlängning. Sedan kan du i 
kartbilden precis som tidigare välja 
att ta bort block eller komplement.

För övrigt fungerar SAM Internet 
som tidigare år.

Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats.

Maria Karlsson
Enheten för jordbrukarstöd

Foto: Emma-Klara Arnell

Landsbygdsstöd
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Klara kontrollen
Snart påbörjas årets kontroller av 
jordbrukarstöden. För att undvika fel 
och slippa avdrag är det viktigt att du 
har koll på vilka villkor som gäller för 
de stöd du söker.

Här kan du läsa om några vanliga 
fel från säsongen 2019 så att du kan 
arbeta förebyggande.

Aktivitetskravet – är marken brukad?
Vid kontroller av gårdsstödet är det 
framför allt vanligt med fel gällande 
aktivitetskravet på mark som ligger 
i träda och på betesmarker. Detta är 
vanligare på skiften som ligger en bit 
ifrån huvudfastigheten. Tänk på att 
du måste uppfylla aktivitetskravet 
på alla skiften som du söker gårds-
stöd för senast den 31 oktober. Ta 
bara med mark som du brukar i din 
SAM-ansökan. Det ska synas tydligt 
att varje skifte är odlat, betat, putsat, 
slaget eller jordbearbetat. 

Hade du kontroll 2019 och hade 
skiften där hela eller delar av skif-
tet blev underkänt i aktivitetskra-
vet är det stor sannolikhet för en 
gult-kort-kontroll hos dig i år. Om 
bristen kvarstår kan det leda till att 
du får ett retroaktivt avdrag på dina 
stöd samt att marken underkänns 
som jordbruksmark. Kommer du 
inte att bruka marken är det viktigt 
att du tar bort skiftet eller området 
ur din ansökan för att undvika detta. 

Har du betesmarker med 
miljöersättning? 
Det är vanligt med skötselavvikelser 
på grund av att betesmarken inte 
är tillräckligt avbetad vid säsongens 
slut, det vill säga den 31 oktober. 
Söker du särskild skötsel för marken 
finns en åtagandeplan. Åtagande-
planen innehåller villkor för hur 
marken ska skötas för att berättiga 
till ersättningen. En avvikelse som är 

vanlig vid kontroll är att åtgärdsytor 
i åtagandeplanen inte är åtgärdade. 

Ersättningen för djurvälfärd kräver 
mycket dokumentation. 
Se till att du har den dokumentation 
som krävs för att uppfylla villkoren 
för de ersättningar du söker. Söker 
du Utökad klövhälsovård för mjölkkor 
ska du senast vid det första verk-
ningstillfället göra en klövhälsoplan. 
Planen ska sedan uppdateras under 
kommande verkningar. Söker du 
Extra djuromsorg för får ska du se-
nast sista ansökningsdag ha gjort en 
produktionsplan. Produktionsplanen 
ska uppdateras fortlöpande. 

Dokumentation av planerad 
kvävegödsling är ett tvärvillkor
Varje år får några lantbrukare tvär-
villkorsavdrag för att de inte har 
någon dokumentation av sin plane-
rade kvävegödsling utifrån grödans 

behov. Den här dokumentationen 
ska finnas hos alla som bedriver 
jordbruk i nitratkänsligt område. 
Även om du bara använder små 
mängder gödsel behöver du ha den 
här dokumentationen.

Tillräcklig dokumentation
Den vanligaste formen av doku-
mentation är en växtodlingsplan. 
Har du ingen växtodlingsplan kan 
du använda beräkningshjälpen som 
finns på Jordbruksverkets webbplats 
under Odling / Växtnäring / Sprida 
gödselmedel. Jordbruksverket har 
också kortfattade informationsblad 
om att sprida gödsel i och utanför 
nitratkänsliga områden och mer ut-
förlig information i skrifterna Gödsel 
och miljö och Riktlinjer för gödsling 
och kalkning.

För att dokumentationen ska vara 
tillräckligt ska du fylla i förväntad 
skörd, grödans behov av kväve, mar-
kens kväveinnehåll och planerad 
gödsling. Det går bra att använda 
schablonvärden. 

Läs mer på jordbruksverkets 
webbplats. Rebecka Kolmodin 

Emma-Klara Arnell Edvinsson
Enheten för jordbrukarstöd Enheten för jordbrukarstöd

Foto: Emma-Klara Arnell

Foto: Emma-Klara Arnell

Fler digitala utskick i 
framtiden, häng på!

Nu kan du få både beslut och andra 
meddelanden från Länsstyrelsen i 
digital form. Anslut dig till Mina 
meddelanden om du inte redan har 
gjort det. Där kan du enkelt och 
snabbt få tillgång till beslut som är 
viktiga för just dig. Du ansluter dig 
till tjänsten via 
www.minameddelanden.se.

Landsbygdsstöd

Uppdatera dina 
kontaktuppgifter

Logga in på Jordbruksverkets Mina 
Sidor och kontrollera att du angett 
en e-postadress och ett aktuellt te-
lefonnummer. Vi kan då snabbare 
komma i kontakt med dig om kom-
pletteringar eller annat som kan 
påskynda handläggningen av dina 
stödutbetalningar. Vi planerar ock-
så att skicka mer löpande informa-
tion samt tips och råd över e-post 
framöver, och hoppas att detta kan 
underlätta för dig. 

Landsbygdsstöd

Intyg för stödet till unga 
jordbrukare

För juridisk person ska intyg som 
styrker ägarförhållanden i företaget 
skickas in varje år. I år ska intyget 
ha kommit in senast den 8 april. 
När samma dokument skickas in 
varje år måste det kompletteras 
med att det fortfarande gäller, date-
ras och skrivas under av den som 
söker stödet innan det skickas in 
till Länsstyrelsen.
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Ha koll på dokumentationen
Du som har certifierad ekologisk produktion eller är i 
omställning till ekologisk produktion och har ett åta-
gande för detta behöver vara extra uppmärksam på 
hur du dokumenterar gårdens aktiviteter. 

Ett av de vanligaste felen vid en kontroll är tyvärr 
att det saknas dokumentation. Detta kan leda till 
att du får mindre ersättning än vad du sökt för eller 
är berättigad till. Det viktigaste är ATT du doku-
menterar, inte HUR du gör det. Spara på styrkande 
dokument eller ta en kopia på kvitton, fakturor, 
följesedlar, etiketter, slaktavräkningar med mera. Ta 
gärna hjälp i detta arbete genom att använda check-
listan här nedan, så vet du att all dokumentation är 
på plats när du behöver den.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats. 

Mien de Voeght 
Enheten för jordbrukarstöd

Louise Christensson
Enheten för jordbrukarstöd

Växtodling
KRAV PÅ DOKUMENTATION OM VAD

Utsäde/förökningsmaterial Skriv upp sort och behandling. Det är viktigt att notera sådatum när du använder konventio-
nellt dispensutsäde. 

Gödsel/jordförbättringsmedel Skriv upp vilken slags gödsel/djurslag, ursprung, mängd och datum för spridning. Det är 
viktigt att du kan visa på behovet om du använder konventionell stallgödsel eller vissa andra 
produkter.

Godkända bekämpningsmedel el- Skriv upp vilket slag/typ, ursprung, mängd och datum för spridning.
ler andra växtskyddsåtgärder

Växtföljd Notera din växtföljd. Exempelvis fyraårig växtföljd: vall, vall, vall, havre + vallinsådd. Det är 
lätt att glömma om du enbart har vallar som förnyas.

Skörd Skriv upp hur stora skördar du får och när du skördar.

Djurhållning
KRAV PÅ DOKUMENTATION OM VAD

Foder Skriv upp varifrån fodret kommer och vad du har köpt in.

Foderstat Skriv upp vad du ger till dina grupper av djur. Om du har enklare foderstater räcker det med 
att du skriver till exempel Fri tillgång till eget ensilage eller 100 procent eget hösilage.

Sjukdomsbehandlingar Skriv upp vilka djur som varit sjuka och vilken behandling de fått.

Inköpta djur Alla inköpta djur behöver inte vara ekologiska, men du ska i första hand försöka få tag i eko-
logiska djur. 
Tänk på detta vid inköp av djur som inte är ekologiska: 
- kolla vilka regler som gäller för just de djuren.
- skriv upp vad du har gjort för att få tag i ekologiska djur, vem du har kontaktat med mera.

Betesperiod Skriv upp när du släpper djuren på bete och tar in dem.

Djur som utgått eller kommit in, Djurens identitet, ålder, var de kommer ifrån eller ska till och när, omställningstiden, tidiga-
slaktvikt re veterinärbehandling, slaktvikt. Det underlättar att ha styrkande dokument till hands så 

som slaktavräkning, faktura på inköpta djur, transportsedlar eller liknande.

Nytt år - slutet av ett 
program
Det är nytt år och vi går in i slutfasen av programpe-
rioden 2014–2020. Här beskriver vi vad som är bra 
att tänka på när du avslutar projekt och investeringar 
samt de stödåtgärder där du fortfarande kan söka 
pengar.

Ansökan om stöd bör vara inskickad senast den 
30 juni 2020. Ansökningar som kommer in efter 
detta datum kommer att hanteras i mån av kvar-
varande medel och omfördelningar av budget. Vi 
kommer i så fall att informera om detta på vår 
webbplats. 

Ansökan om slututbetalning ska vara inskickad 
senast det datum som står i beslutet om stöd. För 
att undvika köer i slutet av programperioden bör 
ansökan vara inskickad senast i slutet av 2022. Detta 
gäller både projekt och investeringar.

Ansökan om utbetalning
Ansöker du om delutbetalning kan du få 80 pro-
cent av beviljat belopp. För enhetskostnad kan du 
få maximalt 55 procent i delutbetalning. Resterande 
20 respektive 45 procent betalas ut vid ansökan om 
slututbetalning. Läs ditt beslut om stöd med bilagor 
innan du söker utbetalning. Svara på alla frågor i 
ansökan om utbetalning och kontrollera att det bli-
vit rätt innan du sparar och skickar in. 

Ansökan om utbetalning sker via Mina sidor på 
Jordbruksverkets webbplats. Snabbast går det om du 
bifogar bilagorna digitalt i samband med ansökan. 
Annars skickar du dem till: 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40, Box 204
826 25 Söderhamn.

Var noga med att ange ärendenummer på 
handlingarna.

Projektstöd

Pengar kvar inom
Bredband
Det finns pengar kvar att söka för bredband. I vårt 
län beviljar vi just nu 40 procent av de totala kost-
naderna, men hoppas kunna få igenom en ändring 
till 50 procent under början av 2020. På Jordbruks-
verkets webbplats kan ni läsa mer om hur ni kom-
mer igång.

Kommersiell service
Du kan få stöd för att behålla och utveckla den 
lokala servicen i dagligvarubutiker, för drivmedels-
anläggningar och servicepunkter. Här finns pengar 
kvar och vi fattar beslut löpande.

Du kan få stöd för upp till 50 procent av de ut-
gifter som ger rätt till stöd. Utgifterna måste vara 
50 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd. 
Här har vi ett tak på 1 000 000 kronor.

I vissa fall kan du få stöd för upp till 90 procent 
av de utgifter som ger rätt till stöd. Detta gäller om:
• Du investerar i förbättrad tillgänglighet.
• Du startar upp en nedlagd butik.
• Du gör investeringen för att förbättra 

miljön och klimatet, exempelvis genom 
energieffektivisering.

• Du kompletterar försäljningsstället med andra 
grundläggande servicefunktioner, exempelvis 
olika typer av ombudsverksamheter så som 
post- och pakethantering eller apotek.

• Försäljningsstället ryms inom prioriterat om-
råde i Länsstyrelsens handlingsplan utifrån det 
regionala serviceprogrammet.

Landsbygdsstöd Landsbygdsstöd
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Foto: Agneta Olsson
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Fritid- och Idrottsanläggningar
Du kan få stöd för investeringar i anläggningar för 
idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlings-
lokaler för olika typer av aktiviteter. Syftet med 
stödet är att skapa och behålla anläggningar för 
idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Det 
finns pengar kvar och vi fattar beslut löpande.

Tabell 1: Gäller ovanstående åtgärder inom projektstöd 

Sökande Privat Övrigt na- Stöd 
medfinan- tionellt of- Lands-
siering fentligt bygdspro-

stöd (ÖOS) grammet

Offentlig 0 30 procent 70 procent
aktör

Privat aktör 10 procent 25 procent 65 procent

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö
Här finns det pengar kvar och vi ser gärna fler an-
sökningar. Närhet till natur- och kulturmiljöer för-
knippas ofta med livskvalitet. Med den bakgrunden 
prioriterar vi investeringar som: 
• Utvecklar attraktiva boendemöjligheter.
• Ger tillgång till kulturliv på landsbygden.
• Tillgängliggör det attraktiva odlingslandskapet.
• Värnar och synliggör kulturvärden och 

kulturarvet.
• Stödjer kulturturism.
• Bevarar och nyskapar småbiotoper i landskapet.
• Skapar kontinuitet i skötsel.
• Skapar fler miljöer för nyttoinsekter i de inten-

siva växtodlingsbygderna.
• Behåller skötsel av odlingslandskapet i 

skogsbygd.
• Styr betesdjuren till betesmarker med höga na-

tur- och kulturvärden.

Tabell 2: Gäller åtgärden natur- och kulturmiljöer inom 
projektstöd

Sökande Privat Övrigt na- Stöd 
medfinan- tionellt of- Lands-
siering fentligt bygdspro-

stöd (ÖOS) grammet

Offentlig 0 30 procent 70 procent
aktör

Privat aktör 10 procent 25 procent 65 procent

Privat 50 procent 0 50 procent
företag

Pengar börjar ta slut
Rekreation och turism samt Småskalig infrastruktur
Här har vi lite pengar kvar, kontakta oss för 
information.

Utlysningar
I början av februari kommer det att göras en utlys-
ning inom samarbeten kopplade till livsmedelsstra-
tegin och samarbeten för nya jobb.  Läs mer på vår 
webbplats. 

Miljöinvesteringar

Pengar kvar inom
Engångsröjning av betesmark
Här tar vi gärna emot fler ansökningar.

Reglerbar dränering
Stödet avropas från Jordbruksverket. Här ser vi 
gärna att det kommer in fler ansökningar. Tänk på 
att om din planerade vattenåtgärd (reglerbar dräne-
ring) påverkar enskildas intressen krävs det tillstånd 
från mark- och miljödomstolen. Det kan vara i ett 
befintligt markavvattningsföretag men även utan-
för ett sådant. Om den inte påverkar grannar, men 
till exempel påverkar huvuddiken i ett befintligt 
markavvattningsföretag, ska en överenskommelse av 
ändring av företaget göras. Den ska sedan fastställas 
av mark- och miljödomstolen. För mindre änd-
ringar i ett markavvattningsföretag ska du göra en 
anmälan om vattenverksamhet. 

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar
Det är viktigt att ansökan är komplett den 30 juni 
2020, för att vara säker på att få ett beslut om stöd 
inom denna programperiod. För att vi ska kunna 
fatta beslut om stöd krävs minst ett godkännande 
om vattenverksamhet. För våtmarker över fem 
hektar krävs det tillstånd från mark- och miljö-
domstolen. Du som redan har ett ärende uppmanas 

att påskynda processen med din tillståndsansökan 
för att öka chansen att du hinner få tillståndet eller 
godkännande om vattenverksamhet i tid.

Miljöinvestering – förbättrad vattenkvalitet
Här ser vi gärna att det kommer in fler ansökningar. 
Tänk på att det inte rör sig om att anlägga våtmark 
utan om andra åtgärder, som till exempel att öppna 
kulvertar, restaurering och prestandahöjning av 
svämplan, återmeandring av diken, skapa funktio-
nella kantzoner, anlägga sedimentfickor, kalkfilter-
brunnar eller kalkfilterdiken.

Tvåstegsdiken
Här ser vi gärna att det kommer in ansökningar. 

Avrop
Stängsel mot rovdjur
Våra pengar för detta stöd är slut. Ansökningar som 
kommer in nu eller som vi ännu inte fattat beslut 
om kommer att avropas från Jordbruksverket.

Företagsstöd

Pengar kvar inom
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jord-
bruk och trädgård
Pengarna som är kvar är budgeterade fram till den 
30 juni 2020. Vi handlägger kvartalsvis i beslutsom-
gångar och det är mycket högt söktryck i stödet. 

Investeringsstöd för gödselbaserad biogas
I det här stödet avropar vi pengar nationellt från 
Jordbruksverket. Det har varit lågt söktryck så vi ser 
gärna fler sökande här. Stödet gäller anläggningar 

för produktion av biogas, vilket kan inkludera bio-
gaspannor, rötrestlager och rörledningar.

Pengar slut inom 
Investeringsstöd för energieffektivisering samt energi-
grödor inom jordbruks- och trädgårdsföretag
Investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp 
av växthusgaser och ammoniak inom jordbruks- och 
trädgårdsföretag 
Startstöd
Investeringsstöd till förnybar energi 
Investeringsstöd för att skapa nya jobb
Förädlingsstöd för att skapa nya jobb
Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala 
marknader

För de stöd där vi inte har några pengar kvar får 
ansökningar som kommer in ligga kvar i kö. Vår 
förhoppning är att vi ska kunna göra avrop under 
2020. Blir det avrop lägger vi ut information på vår 
webbplats. De som har ansökningar i kö kommer 
att få meddelande om detta i så fall.

Tomas Larsson
Enheten för landsbygdsutveckling

Helena Nilsson
Enheten för landsbygdsutveckling

Anna-Carin Odén
Enheten för landsbygdsutveckling

Jordbiten 1/2020 Jordbiten 1/2020
Foto: Anna-Carin Odén

Foto: Robert Gustafsson

Landsbygdsstöd Landsbygdsstöd
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Länets fiberföreningar 
uppmärksammas 
I november var civilminister Lena 
Micko på besök hos Länsstyrelsen. I 
en kort intervju med Länsstyrelsens 
kommunikationschef Annika Braide 
fick hon frågan om något särskilt 
intressant hade dykt upp under besö-
ket och hon nämnde då länets bredd 
i olika frågor och framgångar vi har 
inom dessa områden. 

Hon nämnde även länets fiberfören-
ingar som unika och en rolig sak att 
ta del av.  

Länet har en hög andel fiberför-
eningar jämfört med hur det ser ut i 
övriga landet. Samtidigt är vi ett av 
de län som kommit längst i utbygg-
naden av fiber till hela befolkningen 
och arbetet med att uppfylla reger-

ingens mål för bredbandsutbygg-
naden. Mixen av marknadsaktörer 
och fiberföreningar verkar vara en 
framgångsfaktor. 

I föregående programperiod, när 
endast landsbygdsfiberföreningar 
kunde söka stöd, gjorde 119 stycken 
det. I nuvarande programperiod har 
vi bifallit 130 projekt, varav 19 pro-
jekt drivs av marknadsaktörer.

Tomas Larsson
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Foto: Monica Ek-Remmerth

Nominera Årets 
slåtterängsskötare 

För att uppmärksamma de personer 
och föreningar som gör ett enormt 
arbete och sporra till fortsatta insat-
ser kommer Länsstyrelsen även i år 
att dela ut ett hederspris för insatser 
för en av länets slåtterängar. Nu 
finns möjlighet att nominera Årets 
slåtterängsskötare. 

Du är välkommen att nominera 
enskilda personer, familjer eller för-

eningar som tar hand om en äng. En 
referensgrupp med representanter 
för länets Hembygdsförbund och 
Naturskyddsföreningen kommer 
att delta när årets slåtterängsskötare 
2020 utses. Skicka ditt förslag med 
din motivering till landsbygd.vastra-
gotaland@lansstyrelsen.se senast den 
30 mars.

Tala om
• Din kandidats namn och vilken 

äng det är
• Din motivering
• Kontaktuppgifter till dig

Slåtterängar är mycket artrika och 
har ett stort biologiskt värde. De är 

också levande kulturhistoria och en 
viktig del av vårt kulturarv. Det be-
hövs en årlig arbetsinsats för att inte 
ängsblommorna ska konkurreras 
ut och försvinna från ängen. De är 
därför helt beroende av att det finns 
människor som fortsätter sköta dem.

Du kan läsa mer om Årets 
slåtterängsskötare på vår 
webbplats.

Karin Persson
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Foto: Ingvar Claesson

Ekocertifiering ger 
kvalitetsstämpel
En varm, solig höstdag i oktober be-
sökte jag Lars Persson på Pankangår-
den utanför Töreboda. Bisamhällena 
är infodrade för vintern och etiket-
tering av honungsburkarna pågår. 
Jag ville fråga honom hur en biodlare 
med 100 kupor kan ställa om till eko-
logisk produktion.

Eftersom Lars var nyfiken på ekolo-
gisk biodling deltog han i Länssty-
relsens kurs om ekologisk biodling 
2016. Under kursen insåg han att 
om han skulle ställa om sin biodling 
till ekologisk, så var det nu eller inte 
alls. Biodlingen behövde ställas om 
innan den växte sig större. Vid den 
tiden hade Lars 100 bisamhällen. 
Därefter har antalet bisamhällen 
utökats efter hand och i dagsläget 
har han 200 bisamhällen.

– Fördelen med ekologisk biod-
ling är kvalitetsstämpeln, säger Lars.
Skötseln har han i stort sett gjort på 
samma sätt, förutom den extra hän-
synen till placering av bikuporna. 

Vaxet ska vara godkänt
Under det året som biodlingen 
ställs om till ekologisk produktion 
ska allt bivax bytas ut till ekologiskt 
vax. Går det inte att få tag i, så får 
konventionellt vax användas. Vaxet 
ska vara fritt från ämnen som inte 
är godkända i ekologisk produktion, 
och komma från cellock, även kallat 
täckvax.

Svårigheten med omställningen
Det Lars tyckte var svårast med om-
ställningen var utan tvekan att få tag 
i tillräckligt mycket vax till det stora 
antalet bikupor. Till andra som vill
ställa om en biodling av den stor-
leken säger Lars att man bör vara 
medveten om att det är svårt att få 
tag i vax. Vaxbytet innebär en nå-
got sämre skörd innan bina hunnit 
bygga ut nya ramar med vax. Lars 

lyckades hitta konventionellt avtäck-
arvax som analyserades.

Nu när företaget är igång är 
vaxet en tillgång. Det blir en pro-
dukt att sälja, både till biodlare som 
håller på att bygga upp ekologisk 
biodling och till producenter av 
hudvårdsprodukter.

Varroabekämpningen
I ekologisk biodling ska kvalstret 
varroa, som angriper bina, bekämpas 
med ekologiska metoder. Lars har 
valt att använda långtidsverkande 
myrsyra i samband med att han fod-
rar bin med ekologiskt socker inför 
vintern. Under december månad får 
bina även en behandling av oxalsyra 
med droppmetoden under sen höst 
och i mån av tid gör han drönarut-
skärningar på våren. 

Bikupornas placering
I ekologisk biodling ska bikuporna 
placeras så att bina i huvudsak häm-
tar nektar och pollen från ekologiskt 
odlade grödor, naturliga marker eller 
odlingar som sköts med liten miljö-
påverkan inom tre kilometers radie.

Lars har haft lätt att hitta upp-
ställningsplatser till sina bigårdar i 
det småbrutna landskap han verkar i. 
Där finns många skogsområden och 
lantbrukare som ställer om till eko-
logisk odling. Bikuporna ställs upp 
vid skogsbryn, vilket gör att bina 
födosöker i både skog och odlingar. 
De växter som bina främst samlar 
nektar från är ljung, vitklöver och 
höstraps. 

Karin Jarl
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Landsbygdsstöd

 Lars Persson tar bort förångare.
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Plåster av gräs kan göra stor ny
Har du erosion av jord på något fält? 
Då kan dräneringen behöva ses över. 
Men ibland går det inte att dränera 
och då kan en anpassad skyddszon 
göra nytta som ett slags plåster där 
det rinner jord och fosfor. 

Under vinterhalvåret har nog de 
flesta lantbrukare sett jorderosion på 
någon del av fälten. Som lantbrukare 
känner du dina fält och det är inte 
ovanligt att jorderosion uppkom-
mer på samma ställe år efter år. En 
tidigare undersökning av SLU och 
pilotgårdsnätverket Odling i balans 
visar att lantbrukare väl känner till 
var jorderosion uppstår. Nuförtiden 
kan beräkningsmodeller vara till god 
hjälp att peka ut sådana riskplatser, 
men växtodlarens lokala kunskap är 
fortfarande ett slags facit över var 
erosion förekommer i verkligheten.

Vad är rätt åtgärd och rätt plats?
Rätt åtgärd på rätt plats är en själv-
klar princip i växtodlingen. Om 
problemet är jorderosion så är rätt 
åtgärd ofta att åtgärda markpack-
ning, infiltration och dränering, men 
att åtgärda det kan kosta en del. Ett 

annat sätt kan vara att anlägga en 
anpassad skyddszon, eller helt enkelt 
odla vall eller annan flerårig gröda 
på de delar av fältet där det eroderar 
återkommande.

Skilj på skyddszoner och 
skyddszoner
Varför heter de ”anpassade skydds-
zoner” till skillnad från ”vanliga 
skyddszoner”? Helt enkelt för att 
de är anpassade till att vara just där 
jorderosionen sker. Erosion sker inte 
på bred front över hela fältet utan 
som regel som stråk, eller flödeslinjer 
som forskarna kallar dem. 

– I de fall dräneringen inte fung-
erar och ytavrinning uppstår och 
tar med sig partiklar och fosfor kan 
anpassade skyddszoner vara en bra 
åtgärd, säger Faruk Djodjic som 
forskar om fosforläckage från åker-
mark på SLU i Uppsala.

Varför är det så viktigt med 
anpassade skyddszoner? 

– Det är för det första att det 
alltid är bäst att stoppa en förore-
ning vid dess källa, som i detta fall 
förluster av jord och fosfor. Det 

andra är att vi har i vårt jordbruks-
landskap skapat en hel del genvä-
gar, som ytavrinningsbrunnar och 
täckdiken. Vatten, och ämnen som 
transporteras med vatten, tar dessa 
genvägar och sedan är det ”raka rör” 
till vattendraget. Om dräneringen 
inte räcker till och ytavrinningen 
bildas är det viktigt att försöka 
rena vattnet så gott det går genom 
gräsbevuxna zoner innan det når 
dräneringssystem.

Hur bör anpassade skyddszoner 
utformas? 
Platsspecifikt! Problemen syns i 
landskapet i form av erosionsrännilar 
och grumligt vatten, speciellt denna 
period på året. Årets blöta höst och 
vinter är en bra tid att se var dräne-
ring behöver åtgärdas och där det 
inte är möjligt kan det vara läge för 
en anpassad skyddszon.

– Notera hur vatten rör sig på 
dina fält, och utforma skyddszonen 
utifrån det så att den både blir ef-
fektiv i att stoppa jordpartiklarna 
och fosfor och samtidigt inte utgör 
ett hinder i odlingen. Kolla gärna de 
framräknade erosionsriskkartorna  

som finns på Jordbruksverkets 
webbplats för att få en uppfattning 
om vad du ska leta efter, uppmanar 
Faruk Djodjic.

Många vanliga men få anpassade
Det finns nästan 12 000 hektar 
vanliga skyddszoner i landet. Det är 
dock onödigt att ta mark ur produk-
tion om det i verkligheten inte sker 
någon jorderosion där skyddszonen 
finns. Men en skyddszon kan förstås 
ha andra nyttor och miljönyttor än 
bara för näringsläckage. Däremot 
finns det bara cirka 300 hektar 
anpassade skyddszoner. Det beror 
främst på tre saker: stödvillkoren 
upplevs som opraktiska, de anpas-
sade skyddszonerna upplevs av en 
del som ett odlingshinder, och en del 
upplever att ersättningsbeloppet är 

för lågt. Men det finns också många 
som fortfarande inte känner till 
miljöersättningsformen. 

I takt med att fosforgödslingen 
är i balans på de flesta gårdar och 
många gödslar enligt markkartan 
har forskningen visat att fler åtgär-
der behöver riktas mot just jordero-
sion. Bra dränering och anpassade 
skyddszoner är de mest effektiva sät-
ten för lantbruket att minska fosfor-
läckaget. För lantbrukets anseende är 
det också viktigt att söka de nio mil-
jöersättningarna som finns för renare 
vatten i odlingslandskapet. 

Markus Hoffmann
LRF

Rådgivning för 
minskade fosforförluster
Vill du veta mer om vad du 
kan göra för att minimera fos-
forförluster och jordtransport 
till vattnet?

Greppa Näringen erbjuder 
rådgivning för gårdar med 
minst 50 hektar eller 
25 djurenheter.

Kontakta Länsstyrelsen på 
010-224 53 06 eller något av 
de rådgivningsföretag som 
jobbar i länet. 

På  www.greppa.nu kan du 
söka upp region Västra Göta-
land och klicka på länken Hitta 
rådgivningsföretag. Där hittar 
du vilka moduler som Greppa 
erbjuder och kontaktuppgifter 
till rådgivningsföretagen. 

Sök stöd för anpassad 
skyddszon
Ersättningen är 3 000 kr/ha. 
Om du söker nytt åtagande i 
år så går du in i ett femårigt 
åtagande.

Utökar du ditt nuvarande 
åtagande så kan det bli ett nytt 
femårigt åtagande, beroende 
på hur stor utökningen är eller 
hur många år som är kvar i 
ditt åtagande. Kontakta en 
SAM-handläggare på telefon-
nummer 0771-67 00 00 för 
mer information.

12

tta 

 Här sker en ytavrinning av vatten och jordpartiklar. En anpassad skyddszon kan 
stoppa upp avrinningen och minska risken att jordpartiklar som innehåller fosfor föl-
jer med till diket.  Foto: Kristian Jochnick

 Vid kraftigt regn kan man ofta se var på fältet det är störst risk för erosion. Foto: Faruk Djodjic
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Rådgivning som utvecklar
Du som vill starta ett företag eller 
utveckla din nuvarande verksamhet 
kan få rådgivning anpassad för
dig. Inom landsbygdsprogrammet 
erbjuds rådgivning inom flera olika 
ämnesområden, både individuellt 
och i grupp.

Du är välkommen att boka en 
enskild rådgivning eller delta i en 
grupprådgivning. Som landsbygds-
företagare erbjuds du subventione-
rad rådgivning. Du betalar endast 
30 procent av den totala kostnaden 
själv, 70 procent finansieras av 
landsbygdsprogrammet.

För ekologiskt lantbruk är rådgiv-
ningen avgiftsfri. Fundera igenom 
vad du behöver hjälp med för att 
utveckla din verksamhet. Ta sedan 
kontakt med någon av rådgivarna 
nedan och diskutera vidare.

Enskild rådgivning
Här kan du se vilka företag som erbjuder enskild rådgivning inom olika ämnesområden. För rådgivning om ekolo-
giskt lantbruk kan du se vilken inriktning de olika företagen erbjuder.

Ämnesområde Företag 
(inriktning eko)

Kontaktperson

Affärsutveckling och ekonomi 

för landsbygdsföretag

Intuagera AB Fredrik Skott, 070-794 98 40

Hushållningssällskapet Västra Johan Börjeson, 070-876 75 99

Viktoria Bawelin, 070-101 69 47

Affärsutveckling – Småskalig 

landsbygdsturism

Länsstyrelsen Ann-Charlott Hajdu-Rafis, 010-224 56 06

Affärsutveckling – Starta 

livsmedelsverksamhet

Länsstyrelsen Johanna Eriksson, 010-224 52 23

Affärsutveckling – Sociala-

medier för landsbygdsföretag

Länsstyrelsen Erika Kvarnlöf, 010-224 53 17

Affärsutveckling 

- Andelsjordbruk

Länsstyrelsen Lina Morin 010-224 53 03

Ekologiskt lantbruk Nötköttsrådgivaren i Väst

(Nöt, Bygg)

Bertil Pettersson, 070-580 74 15

Rådgivarna Sjuhärad

(Växt, Mjölk, Nöt, Ekonomi)

Daniel Muregård, 0325-61 86 15

Hushållningssällskapet Västra

(Växt, Nöt, Lamm, Bygg, Ekonomi, Trädgårdsodling)

Viktoria Bawelin, 070-101 69 47

Johan Börjeson, 070-876 75 99

Länsstyrelsen

(Växt, Mjölk, Nöt, Lamm, Bygg, Trädgårdsodling, Biodling)

Jan Hill, 010-224 52 40

Foto: Camilla Zilo

Blomstrimmor i åkern
Mer blommor ger bättre pollinering 
av grödorna, fler nyttoinsekter och 
en större biologisk mångfald. Att så 
blomstrimmor i din åker är ett enkelt 
sätt att snabbt få mer blommor.

En blomstrimma är en remsa av 
åkern som har såtts in med pol-
len- och nektarrika växter som är 
omtyckta av pollinerande insekter 
och andra nyttodjur. De blommande 
örterna ger pollen och nektar till 
bin, humlor, fjärilar och andra pol-
linatörer. Många nyttodjurs larver, 
exempelvis blomflugor, lever som 
rovdjur på skadegörare medan de 
vuxna insekterna behöver nektar och 
pollen. Småfåglar gynnas genom att 
det blir gott om insekter som mat 
till ungarna. Blomstrimman ger även 
föda och skydd för fälthöns och an-
nat fältvilt.

Var på åkern?
Du kan så blomstrimmar på olika 
delar av en åker. Den kan ligga i 
gränsen mellan två olika grödor, 
längs åkerrenen, mot diken eller 
vattendrag, på ytor längs en krokig 
åkerkant så att grödans skifteskant 
rätas ut, runt dräneringsbrunnar, 
eller som remsor rakt igenom en 
gröda. Den lockar allra flest pol-
linerare och andra nyttodjur om den 

till någon del ligger nära en åkerkant 
med andra blommande växter, eller 
blommande träd och buskar. Ligger 
den bara ute i fältet kan det ta längre 
tid för insekterna att hitta dit. En 
annan möjlighet är att skapa blom-
mande träda vilket gör stor nytta för 
omgivande fält.

Vilka blommor?
Genom att så in flera olika örter blir 
blomningen längre och gynnar fler 
sorters pollinerare. Detta ger insek-
terna möjlighet att finna föda under 
perioder när landskapet i övrigt inte 
ger tillgång till blommor. Det finns 
fröblandningar att köpa, men det är 
bra att blanda in fler arter. Ärtväxter 
gynnar långtungade arter som hum-
lor, medan till exempel honungsört 
även gynnar andra arter. 

Ettårig eller flerårig? 
Har du bara möjlighet för ettåriga 
blomstrimmor så lockar bovete 
och honungsört både humlor och 
solitärbin. Blanda in koriander, ring-
blomma, ettåriga ärtväxter som per-
serklöver och gärna ännu fler arter. 
Fleråriga blomstrimmor ger en 
lång blomning. Du kan använda en 
blandning av ärtväxter som olika 
klöverarter och lusern. De är att-
raktiva för humlor, honungsbin och 

rovlevande skalbaggar. För att gynna 
solitärbin och rovinsekter bör du 
komplettera med korgblommiga och 
flockblommiga växter, till exempel 
kummin, cikoria, käringtand och 
prästkrage. Helst bör den fleråriga 
strimman också innehålla ängsväxter 
som rödklint, åkervädd och fibblor. 

Blomstrimmor och EU-stöd
Blomstrimmor som sköts årligen 
påverkar inte gårdsstödet. Tänk på 
att du inte får ersättning för eko-
logisk produktion för den arealen 
som du har blomstrimmor på. För 
ett skifte med blomstrimma kan 
du sätta grödkoden för blommande 
träda. Blommande träda räknas som 
ekologisk fokusareal, men måste då 
domineras av arterna på Jordbruks-
verkets lista.

Karin Jarl
Enheten för 

landsbygdsutveckling

Ingvar Claesson
Enheten för 
landsbygdsutveckling

15Foto: Kaisa Carlgren
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Från igenväxning till öppet 
vattendrag 

Lantbrukarna kring Lillån, en å på 
slätten i Östergötland, bestämde sig 
för att rensa ån för att få bukt med 
problem med dränering och över-
svämningar. Följ med på deras resa 
mot bättre odlingsförutsättningar 
och en renare miljö.

Situationen är inte ovanlig: Ett vat-
tendrag har med tiden fyllts på med 
sediment och växtlighet som gör att 
vattennivån stiger. Utloppen från 
dräneringen som tidigare mynnat ut 
över medelvattennivån ligger nu ofta 
under vattenytan. Avvattningen från 
den omkringliggande åkermarken 
däms upp, överskottsvatten kommer 
inte ut. Översvämningar blir van-
ligare och grödornas rotutveckling 
hämmas när jorden är vattenmättad 
några decimeter ned i markprofilen. 
Skörden minskar och växtnärings-
förlusterna ökar. 

Varför blev det så här? 
Under början och mitten av 
1900-talet prioriterades inhemsk 
matproduktion i Sverige. Fram till 
1960-talet bildades många diknings-
företag, vattensjuk mark dränerades 

och jordbruket utvecklades. I Lillån 
bildades exempelvis dikningsföre-
taget på 1940-talet. På 1960- och 
70-talet fortsatte man att underhålla 
diken och vattendrag, vilket är ett 
måste för att de ska fungera. Med 
tiden ändrades fokus i samhället. 
Miljö- och naturvärden aktualise-
rades, mat kunde importeras och 
på 1980- och 90-talet växte många 
diken igen. 

Effekten av detta har varit känn-
bar för flera av lantbrukarna kring 
Lillån, ett vattendrag ute på östgö-
taslätten. Eftersom landskapet är så 
pass flackt påverkas stora arealer när 
ån däms upp. 

Nya tag
I slutet av 2018 erbjöd Greppa 
Näringen möjligheten att starta 
vattendragsgrupper i området. Två 
lantbrukare kring Lillån såg chansen 
och tillsammans med Anuschka 
Heeb, växtodlingsrådgivare på 
Lovanggruppen, startade de upp två 
vattendragsgrupper.    

Berörda markägare samlades. 
Diskussioner fördes kring eventuella 
motstående intressen när det gäller 

underhåll och miljöhänsyn. Grup-
perna gick även ut i fält och inspek-
terade läget på plats. 

Fördel med dikningsföretag
I Lillån finns dels en sträcka som 
omfattas av ett dikningsföretag och 
dels en sträcka där det inte finns. I 
ett dikningsföretag finns ritningar 
och uppgifter om till exempel slänt-
lutning, dikesdjup, hantering av 
rensmassor och hur kostnader ska 
fördelas. Den så kallade kostnadsför-
delningslängden är mycket värd när 
man ska fördela vad markägarna ska 
betala vid ett underhållsarbete. Sak-
nas dikningsföretag får man komma 
överens om hur kostnaderna ska 
delas upp på annat vis. Ett sätt är att 
man väljer att mäta upp hur många 
meter strand varje markägare har på 
var sida om diket och sedan dela upp 
kostnaden proportionellt mot det.

Anmälan skickas in
Efter dialog med Länsstyrelsen 
lämnade lantbrukarna in en anmälan 
om underhåll. Länsstyrelsen be-
slutade att en musselinventering av 
Lillån skulle göras innan underhål-

let. Vid inventeringen hittades den 
tjockskaliga målarmusslan, som är 
artskyddad, vilket innebär att man 
inte får skada arten eller förstöra 
livsmiljön. Länsstyrelsen fastställde 
tre områden där extra hänsyn måste 
tas. Där skulle helst inga grävarbeten 
göras över huvud taget. Om musslor 
hittades i rensmassorna skulle de 
genast slängas tillbaka i vattnet. Un-
derhållet skulle utföras vid lågvatten 
för att minska risken för grumling 
och träd som inte stör vattnets flöde 
skulle sparas. Träd som skuggar vatt-
net minskar även igenväxningen och 
stabiliserar slänterna, vilket går hand 
i hand med underhållsintresset. 

Arbetet sätter igång
Under juli månad när vattenståndet 
stod lågt kunde entreprenörerna 
starta underhållsarbetet. Eftersom 
Lillån är ett brett vattendrag, behöv-
des en del specialmaskiner: dels en 
grävare med extralång arm, dels en 
vassklippningsbåt.

Senare i höst ska arbetet följas 
upp och utvärderas.

Underhåll till nytta för både jordbruk 
och miljö
Underhåll av diken och vattendrag 
behövs för att få en fungerande drä-
nering och en miljövänlig produk-
tion, där växtnäringsämnena hamnar 
i grödan och inte i vattnet. Med en 
helhetssyn i arbetet är det fullt möj-
ligt att genomföra underhållet på 
ett hänsynsfullt sätt som samtidigt 
bevarar naturvärden.

På Jordbruksverkets webbplats 
finns mer information i: 
Underhåll ditt dike för ett rikare 

odlingslandskap (jo 2018-1) och Att äga 
och förvalta diken.

Kristina Grill
Enheten för landsbygd

Länsstyrelsen i Östergöt-
lands län

 I mitten av 1900-talet var Lillån populär att fiska i, nu är det länge sedan någon försökte sig på det. Efter underhållsinsatsen kan 
det bli möjligt igen. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

 Vid underhåll är det viktigt att använda sig av rätt teknik och välja tid vid låga 
flöden. Rensa mittfåran, skona slänter och undvik grumling. Bilden är tagen efter 
underhållsinsatsen. Foto: Anuschka Heeb

 Här har vassklippningsbåten klippt nedre delen av Lillån. En uppföljning med yt-
terligare klippning senare år kan behövas. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

 Eftersom Lillån är bred behövdes en grävare med extra lång arm för att nå mitt-
fåran och skona slänterna. Foto: Länsstyrelsen Östergötland
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En riktig fröjd att se 
resultatet
Joakim Axelsson är dikningsföreta-
gets ordförande och brukar mark i 
avrinningsområdet. Han berättar att 
problemen med vattendraget varit 
stora.

De senaste decennierna har det all-
tid stått vatten på åkrarna, om det 
inte varit torrår. Grannens källare 
har också ofta blivit vattenfylld. 

Nu är underhållsarbetet i ån klart. 
Hur tycker du det har gått?

– Vi är jättenöjda med resultatet! 
Från att ha varit helt igenväxt finns 
nu vattenspeglar och det har kom-
mit massor av fåglar. I vår ska det bli 
intressant att se hur det fungerar vid 
vårflödet. Det borde bli bättre nu när 
vattnet kan rinna undan. 

Nu har även lantbrukare upp-
ströms och nedströms blivit inspire-
rade av det fina resultatet och börjat 
klippa vass på ytterligare sträckor. 

Har du några råd till andra i liknande 
situation?

– Passa på att förbättra diken och 
vattendrag. Det spelar ingen roll hur 
mycket man täckdikar och förbättrar 
dräneringen, har vattnet ingenstans 
att ta vägen fungerar det ändå inte. 

Joakim poängterar att det inte 
bara är lantbrukets utan hela sam-
hällets ansvar att se till att vatten-
dragen fungerar bra. Hårdgjorda 
ytor, breddningar av avlopp och 
dagvatten från samhällen är exempel 
på faktorer som måste hanteras an-
svarsfullt för att inte skapa problem 
nedströms i diken och åar.  

Kristina Grill
Enheten för landsbygd

Länsstyrelsen i Östergöt-
lands län

Rådgivarens synpunkter 

Anuschka Heeb arbetar som växt-
odlingsrådgivare på Lovanggruppen 
och har mångårig erfarenhet av vat-
tenfrågor. Vi bad henne reda ut några 
frågor kring underhåll av diken och 
vattendrag. 

Varför blir det problem i odlingen om 
ett dike eller vattendrag växer igen?
När både växter och vatten ska 
få plats i ett vattendrag blir vat-
tenståndet högre. Det innebär att 
dräneringsrören som lagts ovanför 
vattenytan vid anläggningen ham-
nar under vatten. Istället för att 
åkermarken dräneras på sitt vatten 
stannar det kvar i ledningarna. Om 
vattnet i ån stiger kommer marken 
att översvämmas eller bli vattensjuk. 
Det är naturligtvis dåligt för od-
lingen, men även för miljön. Över-
svämning och vattensjuk mark leder 
nämligen till övergödning. Grödan 

växer inte som den ska och närings-
ämnen som grödan skulle tagit upp 
löses ut i markvätskan istället. Mark-
profilen blir urtvättad och det finns 
även risk för kväveförluster till luften 
(lustgasavgång). När vattnet till sist 
rinner undan tar det med sig växtnä-
ringsämnen ut i vattendraget. 

Varför är det så viktigt att underhålla 
diken och vattendrag? 
För att dränering av enskilda fält ska 
fungera, krävs att överskottsvatten 
kan lämna åkern. Då behöver diket 
eller vattendraget nedströms vara så 
väl underhållet att det inte dämmer 
utloppen från dräneringsledning-
arna. I flacka områden kan en däm-
ning påverka åkermark som ligger 
flera hundratals meter ifrån myn-
ningen. Ska grödorna utvecklas op-
timalt krävs en bra blandning av syre 
och fukt i marken. Växterna måste 
utveckla ett djupt rotsystem för att 
kunna ta upp vatten och näring. De 
blir då även mer torktåliga. Det är 
alltså viktigt med en bra dränering 
för att klara både blöta och torra 
förhållanden. 

Vad kan man förvänta sig för effekt 
av åtgärderna i Lillån?
Bättre jordbruksproduktion, bättre 
miljö och glada markägare. När 
dräneringen fungerar får vi friska 
och kraftiga grödor samt lägre 
växtnäringsförluster, minskad över-
gödning och mindre behov av 
växtskydd och ogräsbekämpning. 
Vattenmiljön kommer att gynnas 
eftersom näringsrikt sediment och 
växter tas bort från ån och läggs 
upp på åkermark där det bryts ner 
och växtnäringen kommer grödan 
till godo. Förhoppningsvis kommer 
även fisken i Lillån trivas bättre när 
det blir mindre igenväxt och fler 
strömsträckor. Eftersom den tjock-
skaliga målarmusslan kräver fisk för 
att kunna föröka sig gynnar under-
hållsinsatsen i bästa fall även en för-
yngring av musselbeståndet. 

Har du några generella råd om 
dikesunderhåll?
Klippning är mycket skonsamt för 
miljön och det finns smarta klipp-
skopor att använda. Klipp helst vass 
och växtlighet på sommaren efter 
att fåglarna häckat och fisken haft 
sin lekperiod. När växtligheten i 
diket har sin största tillväxt finns det 
mycket energi i den. Klipper man då 
minskar risken för att det kommer 
ny växtlighet. Klipper man istället på 
vintern finns all energi lagrad i röt-
ter och knölar och det enda man tar 
bort är det torra fnaset. Då är risken 
stor att det blir full fart på tillväxten 
även nästa vår.

Växtlighet och sediment som 
tas bort från diket är bäst att lägga 
på åkern intill så att växtnäringen 
återförs och rensmassor inte förstör 
växtligheten på slänterna som bidrar 
till deras stabilitet. 

När sediment ska tas bort är det 
en fördel att gräva vid lågvatten och 
jobba med mittfåran. Rör inte slän-
terna i onödan, så undviks risken för 
ras. 

Vad ska man tänka på om man har 
ett dikningsföretag?
Aktivera dikesföretaget! Se över 
vilka fastighetsägare som tillkommit, 
vilka som lämnat, om några fastig-
heter har delats eller det har skett 
andra förändringar. Vägbyggen eller 
expanderande samhällen kan till 
exempel beröra diket. Förändringar 
kan också påverka kostnadsfördel-
ningen, som är viktig att ha uppda-
terad. Här kan det vara klokt att gå 
med i LRF:s studiecirklar ”Äga och 
förvalta diken”, för att få bra kun-
skap om vad som gäller och hur man 
aktiverar ett dikningsföretag. 

Kristina Grill
Enheten för landsbygd

Länsstyrelsen i Östergöt-
lands län

 Dagvatten från samhällen och vatten från hårdgjorda ytor kan påverka ett vatten-
drag. Foto: Amanda Jemsund

Foto: Länsstyrelsen Östergötland
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Bra kommunikation med 
entreprenören är avgörande
Mathias Ibbe, naturvårdshandläggare 
på Länsstyrelsen i Östergötland, ar-
betar med vattenfrågor. Mathias var 
ansvarig handläggare i ärendet som 
handlade om underhållsrensning av 
Lillån. 

Vad gäller när man vill rensa ett 
vattendrag?
Först måste man veta om diket till-
hör ett dikningsföretag eller någon 
annan form av markavvattningssam-
fällighet och vad som står i de beslut 
som hör till dem. För Lillåns del 
ingår vissa sträckor i ett diknings-
företag men andra inte. Diken och 
naturliga vattendrag som rätats och 
grävts djupare är att betrakta som 
vattenanläggningar. Ansvaret för 
en vattenanläggning innebär både 
en rättighet och en skyldighet till 
underhåll vid behov. Samtidigt ska 
underhållet göras på ett sätt som be-
gränsar påverkan på miljön och tar 
hänsyn till eventuella naturvärden. 

Behöver man söka tillstånd? 
Om det finns risk för skada på 
naturmiljön krävs en anmälan till 
Länsstyrelsen. Är du osäker så kon-
takta Länsstyrelsen för dialog. Läns-
styrelsen kan ha synpunkter på hur 
underhållet ska utföras och vilka för-
siktighetsåtgärder som är lämpliga, 
så var fallet vid Lillån.

Hur kan man göra en sådan här 
process så smidig som möjligt? 
Se Länsstyrelsen som ett bollplank i 
ett tidigt skede. Då kan vi diskutera 
huruvida en anmälan är nödvändig 
och vilket underlag som i så fall 
krävs. Hör gärna av dig.

I Lillån hittades tjockskalig 
målarmussla på några 
ställen. Varför är den viktig 
att vara rädd om? 
Den tjockskaliga målar-
musslan är en utrotnings-
hotad art och därför skyd-
dad. Den har en komplex 
livscykel och är som 
andra sötvattenslevande 
stormusslor beroende av 
fisk för sin fortplantning. 
Musslan kan ses som en 
signal för en välmående 
vattenmiljö, något som är 
till nytta för både människor, djur 
och natur. 

I Lillån är det endast äldre muss-
lor som har hittats vilket tyvärr är ett 
vanligt fenomen. Det finns därför 
anledning att utreda lämpliga åtgär-
der för att hjälpa musslan och vat-
tenmiljön i stort. 

Kristina Grill
Enheten för landsbygd

Länsstyrelsen i Östergöt-
lands län

 Hindrande stängsel och djur på bete 
kan göra arbetet med underhåll av ett 
vattendrag svårare. Foto: Länsstyrelsen i 
Östergötland

 

Tips från Mathias 

• Det är viktigt att de försiktighetsåtgärder man kommit fram till i sam-
rådet mellan Länsstyrelsen och markägarna också vidarebefordras till 
entreprenören så att de genomförs i praktiken.

• Titta på orsaker till att det sedimenterar i diket. Om man kan minska 
tillförseln av sediment är det bra för naturen och man slipper rensa så 
ofta.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen i Västra Götaland län

• Om du har frågor om tillstånd och underhåll, hör av dig till någon av
Länsstyrelsens handläggare av dikesunderhåll via vår växel
010-224 40 00.

• På Länsstyrelsen finns personal som stöttar lokala åtgärder för vatten-
miljön. Du hittar kontaktuppgifter och kan läsa mer om LOVA (Lokala
vattenvårdsprojekt) på vår webbplats. Sök på LOVA.

Informera alla markägare
Vi når Klas Bergkvist, Horsab Ser-
vice AB, när han kommit halvvägs i 
arbetet med rensning av Lillån. Han 
berättar att inget vattendrag är det 
andra likt och kräver olika insatser. 

I Lillån har man behövt ta hänsyn 
till den tjockskaliga målarmusslan. I 
rensmassorna har man hittat några 
musslor, men inte överdrivet mycket. 
De som hittats har kastats tillbaka 
i ån. 

Vad tycker du att de som vill 
underhålla ett vattendrag ska tänka 
på? 

– Sätt er in i vad som gäller och
våga kontakta Länsstyrelsen. Många 
är rädda för att prata med Länssty-
relsen och en del projekt blir därför 
inte av. 

Arbetet med Lillån har fungerat 
väldigt bra. De inblandade har tänkt 
till ordentligt innan och förberett. 
Det har inte funnits några hinder för 
grävmaskinen att ta sig fram. Annars 
kan staket, kor och annat göra arbe-
tet svårare. 

Alla berörda markägare har också 
varit informerade om arbetet, det 
underlättar. Annars kan en markä-
gare plötsligt se en främmande 
grävmaskin åka ut på fältet och börja 
gräva utan förvarning. Det blir säl-
lan bra. 

Kristina Grill
Enheten för landsbygd

Länsstyrelsen i Östergötlands 
län

Vad säger lagen?
Det finns framför allt två paragrafer i Miljöbalken, kapitel 11, som reglerar underhåll av diken och vattendrag. 

Underhållsansvar 

MB kap 11, 17§ säger: 
”Den som äger en vattenanläggning 
är skyldig att underhålla den så att 
det inte uppkommer skada för all-
männa eller enskilda intressen ge-
nom ändringar i vattenförhållande-
na. …”

Ägare kan vara ett dikningsföretag 
eller en eller flera markägare om 
det inte finns ett sådant. 

Inget tillstånd krävs, men om fisket kan skadas ska en 
anmälan till länsstyrelsen göras.

MB kap 11, 15§ säger:
”Tillstånd enligt detta kapitel behövs 
inte för att utföra rensningar för att bi-
behålla vattnets djup eller läge eller för 
att omedelbart återställa ett vatten-
drag som har vikit från sitt förra läge 
eller som på något annat sätt har för-
ändrat sitt lopp. … 

Om fisket kan skadas, skall anmä-
lan om de planerade arbetena göras 
till länsstyrelsen innan arbetena 
påbörjas.”

Med fisket menas förutom fisk även 
andra blötdjur som musslor, grodor 

och salamandrar. Länsstyrelsen kan 
ställa krav på och ge instruktioner 
om hur man ska göra för att skydda 
känsliga arter och miljöer. En del ar-
ter är artskyddade. Det innebär att 
man inte får skada dem och deras 
livsmiljö. För att ta hänsyn till dem 
kan man till exempel behöva anpas-
sa tekniken och tidpunkten för åt-
gärden. En bra dialog och en hel-
hetssyn på både produktion och 
miljö är A och O för att få till ett 
långsiktigt givande 
underhållsarbete.



22 23

Fortsatt efterfrågan på eko
Marknaden för ekologiska produkter 
har nu tappat fart efter många år i 
medvind. I början av 2019 rapporte-
rade ICA för första gången någonsin 
en minskning av försäljningen. 

Skillnaden är stor mellan olika 
produkter, för vissa är efterfrågan 
fortfarande stor. Inom vilka områden 
är det då fortfarande läge att satsa på 
certifierad, ekologisk produktion?

Spannmål
För spannmål, vallfrö och raps är 
efterfrågan på ekologisk råvara 
fortfarande stor. Fjolårets höga 
skörd ger lägre priser än 2018, men 
i Sverige finns det en marknad för 
KRAV-certifierad vara. Däremot 
har exporten inte varit lika stor som 
vanligt. Firmorna har inte heller be-
talat extra för karensgröda till foder 
i samma utsträckning som under 
2018. Business Sweden, som hjälper 
svenska företag att öka exporten, gör 
en satsning. De har fått pengar från 
regeringen för att bidra till en ökad 
export av ekologiska livsmedel.

Grönsaker och frukt
Efterfrågan på ekologiska grönsa-
ker och frukt är stor, men svenskt 
ursprung är viktigast. Säljer du till 
butik eller via grossist är certifie-
ringen viktig. Eftersom både ogräs 
och växtnäring är stora utmaningar 
så krävs ett högre pris för att få en 
lönsam produktion. 

Kött, mjölk och ägg
För produkter från ekologisk djur-
produktion står marknaden stilla i 
butiker. Trenden är att vi äter mindre 
kött, men större andel svenskt kött. 
Tyvärr äter vi inte mer ekologiskt 
kött, inte heller mer mejerivaror el-
ler ägg.

Egen marknad
Om du har möjlighet att sälja dina 
produkter själv så är certifiering av 
ekologiska varor inte lika viktigt, 

men fortfarande ett krav för att 
marknadsföra produkterna som eko-
logiska. Efterfrågan i gårdsbutiker 
och i REKO-ringar är stor för dem 
som lyckas hitta sina kunder och 
sin nisch, oavsett certifiering. Flera 
grönsaksodlare ökar sina odlingar till 
REKO. Sprättägg och utegrisar hit-
tar också köpare här.

I vissa REKO-ringar har kunden 
trott sig köpa ekologiska varor som 
varit konventionella. Säkert utmärk-
ta produkter på alla sätt, men inte 
det kunden tror att hen har köpt. 

Behövs certifiering?
Certifieringen behövs för att du ska 
få ersättning för ekologisk produk-
tion och när du ska sälja dina pro-
dukter som ekologiska. Certifiering 
har en roll även för direktförsäljning 
och för produktion som ”ändå näs-
tan är ekologisk”. Det är en säkerhet, 
en standard som du kan marknads-
föra. Men du måste ha täckning 
för kostnaden som certifieringen 

medför. Certifieringen ska ge ett 
mervärde, antingen ett merpris eller 
en konkurrensfördel som en större 
marknad.

Det finns fördelar
För någon månad sedan lyssnade jag 
på en ung odlare som berättade vilka 
fördelar han såg med certifiering. 
I deras företag hade KRAV-märk-
ningen ökat försäljningen och för-
troendet hos fler kunder. Dessutom 
har den ökat möjligheten att sälja i 
fler butiker. Deras bedömning är att 
certifieringen var värd ansträngning-
en, även om den tog tid och kostade 
pengar.

Lina Morin
Enheten för 

landsbygdsutveckling
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På gång

Foto: Erika Kvarnlöf

Kompetensutveckling 
inom landsbygdsprogrammet

 
Anmälningar till kurserna görs, om inget annat anges, på Länsstyrelsens webbplats, 
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland, under Kommande händelser/Kalendern. 

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

Bränning av ängs- och 
betesmark 
Kurs

Eldning av fjolårsgräs och ljung är en 
traditionell metod för att restaurera 
ängs- och betesmark och förbättra be-
tet. Det gynnar också en artrikare flora 
med rikare blomning. Vi visar hur du 
eldar på ett säkert sätt och får ett bra 
resultat.

Plats & tid
Gåshult, Borås

En dag med bra väder i mars eller april
kl 10-16. När datum är bestämt kom-
mer alla anmälda att få meddelande vi
sms eller e-post. Det kan ske med kort 
varsel.

Anmälan via e-post eller telefon till  
ingvar.claesson@lansstyrelsen.se,  
010-224 52 50.

Kursavgift
Ingen avgift. Ta med eget fika samt tå-
liga skor och kläder.

Frågor
Ingvar Claesson 010-224 52 50 
ingvar.claesson@lansstyrelsen.se

, 

a 

Foto: Lars Johansson

Funderar du på att gå över till ekologisk 
nötköttsproduktion?
 
Vid ett kostnadsfritt rådgivningsbesök på din gård går vi bland annat igenom hur:
• växtodlingen måste förändras
• djurskötseln påverkas
• stallutrymmena kan förändras till ekologisk djurhållning
• lönsamheten påverkas vid en omläggning

Efter besöket får du ett rådgivningsbrev som innehåller:
• förslag på driftsplan för hela gården
• förslag på ekologisk växtföljd
• beräknad lönsamhet före och efter omläggningen
• en omfattande byggnadsrådgivning med skissförslag på möjlig ombyggnation 

till lösdrift i befintlig ladugård eller nybyggnation. 

Ring Nötköttsrådgivaren i Väst Bertil Pettersson, 070-580 74 15 om du vill få mera 
information eller boka in ett rådgivningsbesök.

Om du redan är ekologisk mjölk- eller nötköttsproducent och planerar att göra en 
”större förändring” i din djurhållning så kan du också höra av dig för en kostnadsfri 
byggrådgivning.

Natur- och kulturmiljöer
Kostnadsfria gårdsbesök 2020

Intresserad? Kontakta mig på telefon 0709‐667 959 eller via 
mail sundh.miljo@telia.com. Besök också gärna hemsidan 
www.sundhmiljo.se

• Sundh Miljö, Falköping erbjuder gratis 
rådgivning i frågor som rör natur‐ och 
kulturmiljöer på din gård. 

• Under gårdsbesöket diskuterar vi bl.a. 
praktiska lösningar för hur skötselåtgärder 
kan genomföras, eventuellt outnyttjade 
möjligheter till ersättningar från Landsbygds‐
programmet och  de natur‐ och kulturvärden 
som finns på gården. Givetvis besöker vi i fält 
de skiften som är aktuella. 

• Efter rådgivningen får du ett 
rådgivningsbrev, Skötselplan för gårdens 
natur‐ och kulturmiljöer, som beskriver 
gården och dess natur‐ och kultur‐
miljövärden, skiftesvisa förslag på 
skötselåtgärder m.m. 

• Rådgivningen måste omfatta rådgivning om 
minst 5 ha jordbruksmark. 
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Nästa nummer av Jordbiten  
kommer ut den 7 maj.

Posttidning B
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Vi testar nytt!
Under 2020 kommer Länsstyrelsen att testa att bli mer di-
gitala. Därför kommer vi att ge ut nummer 3 av Jordbiten 
på ett annat sätt.

Nummer 3 kommer bara att finnas digitalt på Läns-
styrelsens webbplats. Planen är att göra en uppföljning 
av vad ni tycker i slutet av året. Vi återkommer med mer 
information i nästa nummer av Jordbiten.

Vill du ha en påminnelse?
Om du vill ha ett meddelande med en länk till tidningen 
behöver vi din e-postadress. 

Söker du stöd via SAM Internet kan du lägga in din 
e-postadress på Mina Sidor på Jordbruksverkets webb-
plats för att få utskicket när tidningen kommer ut.

Du som prenumererar och inte söker jordbrukarstöd 
kan skicka e-post till jordbiten.vastragotaland@lanssty-
relsen.se för att lämna din e-postadress. Skriv Digitalt i 
ämnesraden. 
 

Foto: Agneta Olsson

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




