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SAM 2014

Gör din SAM-ansökan innan den 3 april!
Läs mer på sidan 3

Nytt nummer!
Länsstyrelsen har nytt telefonnummer

010-223 40 00

Nya arrendatorer på
Sävö och Rågö

Öppettider för besökare

Länsstyrelsen har utsett nya arrendatorer till
naturreservaten Rågö och Sävö.

Lunchstängt 11.15-12.15

Läs mer på sidan 12-13

Måndag-fredag 08.00-16.00
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Ledare

Från prat till resultat nu ska pusslet läggas
Under devisen Enklare tillsammans har Jordbruksverket och
LRF angripit frågorna som kommit upp hos lantbrukare under
den så kallade Förenklingsresan.
Resans syfte var att det upplevda regelkrånglet ska minska inom de
gröna näringarna och stoppen som gjorts hos lantbrukare inom primärproduktionen har gett förslag på hela 370 regelfören klingar. Alla har inte
varit unika utan vissa saker har kommit igen flera gånger, men det går att
konstatera att det finns en hel del att göra för att det ska bli enklare och
roligare att vara lantbrukare. Resan har gett stor kunskap om vad lantbrukare upplever som krångligt i vardagen.
De områden som lantbrukare i huvudsak upplever som krångligt är
kontroller, bemötande, kommunikation, dokumentation, stöd och regler.
Det är intressant att det oftast inte är reglerna i sig som upplevs krångliga
utan mycket runtomkring. Vad gäller kontroller, där Länsstyrelsen gör flera
av dem, är det framförallt att kontrollerna inte föranmäls eller samordnas
bättre som stör många lantbrukare liksom att kommunikationen i kontrollrapporter är svår att förstå. På det området hoppas jag att det kan bli lättnader i regelverket som medför att kontrollerna faktiskt kan föranmälas
i större utsträckning. En bättre kommunikation och bemötande är också
mycket viktigt för alla myndigheter att arbeta vidare med. Här tror jag att
de utbildningar som genomförts i till exempel klarspråk kan ge stor effekt
för förståelsen.
Det är inte heller lätt som lantbrukare att hänga med i regeldjungeln och
alla kontrollmyndigheter måste arbeta gemensamt för att regelverket ska
vara tydligt och enkelt att ta till sig. Med bland annat information och ansökningar på internet har detta underlättats betydligt. Redan i ansökan talar
ofta programmet om för den sökande om något saknas eller inte fyllts i på
ett korrekt sätt. Det ska vara lätt att göra rätt, helt enkelt!
Förenklingsresan har resulterat i att olika myndigheter och branschorganisationer nu arbetar tillsammans med en gemensam handlingsplan. Alla
åtar sig en eller flera ”pusselbitar” att jobba vidare med. Varje pusselbit är
lika viktig för att det ska bli en bra helhet och för att skapa förenklingar
som upplevs i vardagen. Förhoppningsvis ska lantbrukare uppleva minskat
regelkrångel redan i år. Det kommer att utvärderas senare i höst då alla
pusselbitar ska läggas ihop och redovisas.
Till sist, välkommen till en fräschare och piggare Aktiv Landsbygd som
från och med detta nummer byter layout. Hoppas du gillar den!
Nyköping, 5 mars

lansstyrelsen.se/sodermanland

SAM-ansökan 2014
Nyheter
Inga nya åtaganden för miljöersättningar 2014
I år kan du inte söka nya åtaganden
för att få miljöersättningar. Det enda
undantaget är att du kan söka åtagande
för våtmarker som du anlagt med en
miljöinvestering. Utökning av befintliga
åtaganden kan bara göras om Länsstyrelsen har gjort fältkontroll på din gård
och har hittat större arealer än de som
ingår i ditt åtagande. 2015 kommer du
att kunna söka nya miljöersättningar.
Uppbundna ekologiska nötkreatur
i äldre stallar
Dispens för att få hålla ekologiska
nötkreatur uppbundna upphörde vid
årsskiftet. Det finns fortfarande ett
undantag från regeln att ekologiska
nöt ska hållas i lösdrift. Om du har en
mindre besättning med plats för högst
45 uppbundna djur kan djuren stå uppbundna om de rastas minst två gånger
i veckan. Om du har ett åtagande för
ekologisk djurhållning och har en större
djurbesättning och inte har anpassat
byggnader till lösdrift ska du kontakta
Länsstyrelsen. Under 2014 kommer
du fortfarande kunna söka stöd för
djurhållningen, men med en minskad
ersättning eftersom villkoren för ersättningen inte uppfylls helt.
Stödrätter ur nationella reserven
kan inte sökas för nya eller utökade
betesmarker
I år kan du inte söka stödrätter för
nya eller utökade betesmarker på
grund av att det inte finns utrymme
i den nationella reserven. Du kan fortfarande söka stödrätter ur nationella
reserven om du är markägare och har
haft marken utarrenderad sedan 2002
eller tidigare.

Råd
För att din ansökan ska handläggas
så snabbt som möjligt och för att inte
riskera avdrag eller uteblivet stöd är det
viktigt att tänka på en del saker.
- Använd e-legitimation
- Tänk på att inte söka stöd för mer
än blockarealen. Om du gör det får du
avdrag på dina stöd och sannolikheten

att Länsstyrelsen kontrollerar din gård
ökar.
- När du gör din ansökan är det också
viktigt att se till att blocken är rätt.
Har blocken förändrats? Har det
byggts hus eller har du anlagt ridbana?
Då ska du i din ansökan föreslå att
blocken ändras.
- Glöm inte att föra över stödrätter vid
brukarskiften!
- Om du inte använder e-legitimation
när du skickar in din SAM-ansökan,
ska du också skicka in en underskriftssida till Länsstyrelsen. Varje gång du
skickar in en ändring i SAM Internet
måste du också skicka in en ny under
skriftssida.
- Vi får varje år in ansökningar som
är ofullständiga när det gäller underskrifter. Det försenar handläggningen
av ditt ärende. Tänk på att skicka in
de handlingar som krävs. Det kan
vara fullmakter, kopia på bouppteckning eller protokollutdrag som visar
behörig firmatecknare.
Handlingar som rör SAM-ansökan, t ex
underskriftssidor, skickas till:
Länsstyrelsen
i Södermanlands län
FE 13, 839 81 Östersund

Viktiga datum 2014
3 april
- Sista dag för SAM-ansökan
- För att få gårdsstöd måste du
ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst
4 hektar
- Sista dag för att söka stödrätter ur nationella reserven
(för markägare som haft mark
utarrenderad sedan 2002)
- Sista dag att ansluta sig till ett
certifieringsorgan för att få den
högre ersättningsnivån i stödet
för ekologisk produktion.

28 april
Om din SAM-ansökan kommer in
efter den 3 april minskar ditt stöd
med en procent för varje arbetsdag
som ansökan är försenad. Om din
SAM-ansökan kommer in efter den
28 april får du inga pengar alls.

Behöver du hjälp med
SAM-Internet?
Vi hjälper dig med din ansökan i SAMInternet om du vill. Många gånger kan
vi lösa frågor via telefon.
Om du behöver mer hjälp eller inte har
tillgång till dator kan du komma till
Länsstyrelsen och göra din ansökan.
Ring och anmäl dig på telefonnummer
0771-67 00 00.
Numret 0771-67 00 00 går också till
länsstyrelsernas gemensamms telefonjour som från och med den 17 mars är
öppen även på kvällar och helger.
Mirjam Nestor
mirjam.nestor@lansstyrelsen.se

15 juni
Sista datum för ändringar i SAMansökan. Efter detta datum kan
du fortfarande dra tillbaka arealer
ur ansökan, såvida Länsstyrelsen
inte har aviserat att en fältkontroll
ska göras. Om du inte skrivit under
ansökan med e-legitimation måste
din underskriftssida vara inkommen
till Länsstyrelsen senast 15 juni.
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Mobilt BankID och SAM Internet
E-legitimation kan sedan flera år användas vid inloggning i SAM Internet
och underlättar kommunikationen mellan länsstyrelsen och stödsökande.
Den sökande slipper leta reda på
en fungerande skrivare, kuvert med
frimärke och en brevlåda att posta sin
underskriftssida i. Länsstyrelsen får å
sin sida en avsevärt enklare och därmed
snabbare handläggning, vilket är en av
anledningarna till de allt mer punktliga
utbetalningarna de senaste åren.
En nackdel med vanligt Bank-ID är att
olika säkerhetsprogram och certifikat
måste installeras på datorn där de används. I de fall när man inte har tillgång
till snabbt internet hemma har det blivit
problem med inloggningen när man
använder en offentlig dator, till exempel
på ett bibliotek eller hos länsstyrelsen.
På den offentliga datorn saknas de rätta
säkerhetsprogrammen och de personliga certifikat som behövs och man har i
regel ingen möjlighet att installera dem.

I år har nu Jordbruksverket öppnat upp
möjligheten att logga in med mobilt
BankID, vilket gör att du lika säkert
som med ett vanligt BankID kan
använda vilken offentlig dator som
helst. Mobila BankID är en app i din
smartphone som du kan ladda ned från
appstore eller play-butik och som du
sedan aktiverar via en kod som du får
från din internetbank.

När du via Jordbruksverkets webbplats
väljer att logga in med Mobilt bank-ID
kommer en ruta upp där du ombeds
fylla i ditt personnummer.

När du fyllt i ditt personnummer kommer det en ny ruta där du uppmanas att
starta din Bank-ID-app i telefonen.

När du startar appen i din telefon kommer den be om din personliga kod på
6-8 siffror, du fyller i koden, trycker
OK och vips så kommer SAM Internet
att öppna sig på din dator.
Robin Davies
robin.davies@lansstyrelsen.se

Nytt telefonnummer för frågor om jordbrukarstöden
Nu har Jordbruksverket och länsstyrelserna ett gemensamt nummer.
Ring 0771-67 00 00 så får du svar på alla dina frågor som rör stödrätter, jordbrukarstöd och
SAM-Internet. För att enklast bli kopplad till din länsstyrelse, ange ditt personnummer eller
organisationsnummer när du ringer.

Fullmakter
Om du inte själv gör din SAM-ansökan kan du dela ut en
fullmakt för E-tjänster så att den som gör din ansökan kan
logga in och skriva under din ansökan med sin personliga
e-legitimation (BankID) i SAM-Internet.
Då slipper du skriva under en underskriftssida och skicka till Länsstyrelsen.
Om ditt företag drivs i någon annan
form än som enskild firma måste du
skaffa en fullmakt för att kunna använda din personliga e-legitimation till
SAM-ansökan. Fullmakten undertecknas i det fallet av den eller de som står
som firmatecknare i bolagsregistret.
Det finns två sätt att dela ut fullmakter,
enklast är att göra det genom funktion
”Mina Fullmakter” i Jordbruksverkets
e-tjänst ”Mina Sidor”. För att komma åt

Mina sidor behöver du e-legitimation.
Om du inte har möjlighet att använda
Mina Sidor kan du i stället skriva ut
en blankett från Jordbruksverkets
webbplats, alternativt be Länsstyrelsen
skicka hem blanketten till dig. Blanketten heter Fullmakt - E-tjänster.
Du kan välja att dela ut fullmakter för
flera av Jordbruksverkets e-tjänster till
exempel CDB-internet, ändra bankkonto och överföra stödrätter.
Robin Davies
robin.davies@lansstyrelsen.se

Nya känsliga
områden – tvärvillkor vid gödselhantering
Hela Södermanland är utpekat som
nitratkänsligt område från 1 januari
2014.
Det innebär att de regler som tidigare
gällde främst kustområdena nu gäller
i hela Södermanland. Kraven skärps
för gödselhantering och spridningstidpunkter i de nya områdena. Många av
reglerna är tvärvillkor som kan påverka
stöden om reglerna inte följs. Använd
gärna tjänsten www.miljöhusesyn.se
för att hålla koll på vilka regler som
berör ditt företag.

FOTO / MONIKA PETTERSSON
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Nytt landsbygdsprogram
2014-2020
Landsbygdsprogrammet är i skrivande
stund på beredning inom regeringskansliet. Beslut om programmet väntas
inom de närmsta veckorna. När programmet är beslutat skickas det till EUkommissionen för godkännande. De
har då sex månader på sig att godkänna
programmet.

Vilka åtgärder startar 2014?
Sverige kommer att starta delar av
programmet under 2014 även om det
inte är godkänt av kommissionen.
De åtgärder som kommer igång är:
• Bredband
• Investeringar för konkurrenskraft
inom jordbruks- och trädgårdsföretag
• Stängsel mot rovdjur
• Greppa Näringen
• Startstöd för jordbruks- och trädgårdsföretag (inte helt klart)

När kommer det igång?
För det nya landsbygdsprogrammet
byggs ett helt nytt IT-system för ansökan och handläggning av ärenden.
I det nya systemet ska alla ansökningar
ske elektroniskt med e-legitimation.
Systemet är inte klart och när det kommer att öppna för ansökningar vet vi
inte just nu. Systemet för handläggning
kommer att bli klart tidigast i november, vilket betyder att inga beslut kommer att kunna fattas innan dess.

Regional handlingsplan
Just nu pågår arbetet med att ta fram en
regional handlingsplan. Den regionala
handlingsplanen ska visa vilka ansökningar som ska prioriteras i Södermanland. Grunden till prioriteringarna är
den nulägesbeskrivning och SWOTanalys som gjordes under 2013.

Det nya programmet har fokus på
målstyrning och behovsstyrning. De
ansökningar som ska prioriteras är
de som bäst uppfyller behoven för en
positiv utveckling av länets landsbygd.
För att uppnå detta ska ansökningarna
rangordnas med hjälp av urvalskriterier.
Länsstyrelsen arbetar tillsammans med
partnerskapet för landsbygsdutveckling
med att ta fram urvalskriterier för de
olika åtgärderna. I partnerskapet finns
representanter från offentliga, privata
och ideella sektorn. Exempelvis finns
kommunerna, landstinget, regionförbundet och LRF med. Handlingsplanen
för de åtgärder som startar 2104 ska
vara klar 15 april.
Ulrika Roos
ulrika.roos@lansstyrelsen.se
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Projekt
djurförbudskontroller

FOTO / JOSEFIN LINUSSON WAHLGREN
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Under perioden maj 2012 till
november 2013 har Länsstyrelsen genomfört ett projekt
med syfte att kontrollera om
de personer som meddelats
djurförbud följer sitt förbud.
När aktuella personer togs fram från
Jordbruksverkets register vid projektstarten fanns det 51 personer i
Södermanlands län som meddelats
djurförbud. Efter att ha sållat ut de som
flyttat till ett annat län eller avlidit kvarstod för Länsstyrelsen att kontrollera 35
personer. Inom ramen för projektet har
Länsstyrelsen genomfört 29 kontroller.
Övriga personer har kontrollerats i annat sammanhang eller i nära anslutning
till projektet.
Kontrollerna har skett oanmält av djurskyddshandläggare. I något fall har det
varit aktuellt att utföra kontrollen med
polishandräckning då personen inte har
varit samarbetsvillig.

Länsstyrelsen har genomfört 29 kontroller. Resultatet från kontrollerna är att flera personer
bröt mot förbudet och höll djur och de flesta djur har blivit omhändertagna.

Vid några kontroller har personen
inte påträffats på den adress denna är
skriven på, vilket innebär att Länsstyrelsen inte kan kontrollera om de följer
förbudet.
Resultatet från kontrollerna är att 8 personer bröt mot förbudet och höll djur.
De flesta djur har blivit omhändertagna,
men ett par personer som höll katt har
fått lättnad i sitt förbud eftersom djur-

slaget inte förekommit i tidigare djurhållning samt då dessa katter sköttes
väl. Utöver detta har även ett antal
begäran om upphävande av djurförbud
kommit in till Länsstyrelsen. Inget av
dessa djurförbud har upphävts.
Josefin Linusson Wahlgren
josefin.linusson.wahlgren@lansstyrelsen.se

Öka din vinst med
Projekt Torsdag!
- Vill du nå fler kunder, jobba effektivare - och tjäna mer!?
Länsstyrelsen driver under 2014 Projekt
Torsdag för att stärka företagen i länet.
Målgrupp är småföretag på landsbygden, dock ej lantbruksföretag.
Planen är att projektet ska innehålla
kompetensutveckling till exempel inom
områdena:

1. Affärsutveckling; företagsekonomi,
affärsplan, lönsamhetsberäkning
2. Marknad; säljteknik, marknadsföring, prissättning
3. Lagar och myndighetsfrågor; arbetsmiljö, tillstånd, offentlig upphandling
4. IT i företaget; excel och word, elektroniska fakturor och betalning mm.
5. Att anställa och ha anställda

Aktiviteterna kommer att hållas under
sen vår och hösten 2014.
Är du intresserad av att utveckla dig
själv och ditt företag?
Håll utkik på Länsstyrelsens webbplats
eller kontakta oss för mer information
om planerade aktiviteter!
Ulrika Roos
ulrika.roos@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/sodermanland

Förstärkta hygienregler införs
för djurhållare i Sverige!

Det finns smittämnen som kan vara
farliga för både människor och djur.
Sjukdomar som orsakas av sådana
smittämnen kallas zoonoser. Kunskapen om enskilda smittämnen och deras
smittvägar har stor betydelse för hur vi
ska kunna skydda oss mot att bli sjuka.
Den som vet hur ett smittämne sprids
kan lättare undvika att bli sjuk.
Genom de förstärkta hygienregler som
börjat gälla under 2013 omsätts kunskap om olika smittämnens spridningssätt till regler som ska skydda djur och
människor från att bli sjuka. Reglerna
gäller för i princip all djurhållning utom
för djur som hålls i privatbostad.
De nya reglerna är:
Allmänna regler
Alla som håller djur skall medverka till
minskad smittspridning. Som ett minimum skall djurhållare kunna erbjuda
möjlighet till handtvätt (med tvål och
varmt/kallt vatten) och desinfektionsmedel.
Alla livsmedelsproducerande djur
Djurhållare ska se till att besökare
i anläggning med livsmedelsproducerande djur bär rena kläder och skor.
Väl rengjorda besökskläder eller engångsoverall och skoskydd innebär
bra skydd.
Regler för besöksanläggningar
Den som visar sina djur för utomstående besökare ska upprätta regler för
att skydda besökarna från smitta.

FOTO / PETRAMY BÖRJESSON

Skärpta regler gäller för den
som håller livsmedelsproducerande djur, djur som ingår i
besöksverksamhet samt för den
som är verksam inom djurens
hälso- och sjukvård. Speciella
regler införs dessutom för djur
som misstänks eller bekräftats
vara bärare av vissa allmänfarliga smittor. Länsstyrelsen har
ansvar för kontrollen över de
djurhållare och verksamheter
som omfattas av reglerna.

Tvätta händerna efter kontakt med djur!

Till exempel ska besökare tvätta händerna efter djurkontakt och de får inte
äta i djurlokalen. Djurhållaren ansvarar
för att besökare informeras om reglerna. Djurhållaren ska dessutom tillhandahålla tvål, vatten och torkservetter
alternativt våtservetter.
Speciella regler för djurens hälsooch sjukvård
Personal som arbetar inom djurens
hälso- och sjukvård ska arbeta efter en
hygienplan. Hygienplanen ska tjäna
som en arbetsbeskrivning som identifierar smittorisker inom verksamheten och som beskriver smittbrytande
åtgärder. I planen ska dessutom ingå
rutiner för upptäckt och hantering av ett
smittutbrott om det skulle inträffa. För
verksamheter med flera medarbetare
ska planen vara skriftlig och uppdateras
årligen. Det är den som är ansvarig för
verksamheten som är skyldig att se till
att en hygienplan upprättas och följs.
Särskilda regler för vissa smittämnen
Bakterier som är okänsliga för antibiotika utgör ett särskilt problem bland
zoonotiska sjukdomar. Förekomsten av
infektioner orsakade av sådana antibiotikaresistenta bakterier ökar med en
oroande hastighet hos både människor

och djur. Den tilltagande antibiotikaresistensen innebär att infektioner
som tidigare kunde botas med vanligt
förekommande läkemedel i framtiden
riskerar att bli mycket svårbotade.
Att förhindra spridning av så kallade
multiresistenta bakterier, det vill säga
bakterier vilka är okänsliga för flera
olika typer av antibiotika, är särskilt
viktigt.
Djurhållare som har djur där infektion
med multiresistenta bakterier misstänks
eller har bekräftats måste på grund av
infektionernas allmänfarliga karaktär
underkastas särskilda regler för att
förhindra spridning till andra djur och
människor.
Kristian Königsson
kristian.konigsson@lansstyrelssen.se

INFORMATION

Mer information om hygienreglerna
hittar du på Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se
ämnesområde
Djur/Sjukdomar och smittskydd
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Hur mår de sörmländska
värphönsen?

FOTO / LÄNSSTYRELSEN
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Under åren 2012 och 2013 gjorde Länsstyrelsen
djurskyddskontroller på några av de större värphönsbesättningar som finns i vårt län.

De äggproducenter som hade fler än
350 stycken värphöns och som inte haft
djurskyddskontroll sedan år 2008 togs
ut för kontroll. Totalt kontrollerades
sju besättningar. Syftet med kontrollerna var att se hur väl och på vilket
sätt skötseln av värphönsen uppfyller
djurskyddslagens krav.
De kontrollerade värphönsen hölls
i olika typer av boenden, de flesta
hönorna i frigående flervåningssystem,
men det fanns också de som hölls
i inredda burar. Några av hönsen
hade möjlighet att gå ut i rastgårdar.

Hur gick det då? Jo, de sörmländska
värphönsen sköts generellt mycket bra.
De flesta äggproducenterna är väldigt
engagerade och kunniga och lägger
mycket tid och energi på att hönsen ska
ha det så bra som möjligt.
De brister som sågs var bland annat att
fönstren i några hönsstallar hölls övertäckta, trots att äggproducenterna ifråga
saknade dispens (som kan sökas hos
Jordbruksverket) från kravet på dagsljusinsläpp. Hos några äggproducenter
stängdes nyinsatta höns ute från en del
av ströytan för att undvika eventuella

framtida problem med golvägg. I ett
stall upptäcktes överbeläggning, det
vill säga att för många höns hölls på
för liten yta i förhållande till vad som
är tillåtet enligt djurskyddslagen. De
flesta bristerna har nu åtgärdats på ett
tillfredsställande sätt. Länsstyrelsen
vill slutligen passa på att rikta ett Tack!
till alla äggproducenter som varit så
tillmötesgående i samband med
kontrollerna.
Kristina Holmström
kristina.holmstrom@lansstyrelsen.se

Anmälningar om bristfälligt djurskydd vid slakt
Under årets första månader har Länsstyrelsen fått in ett flertal anmälningar från besiktningsveterinärer vid två olika slakterier. Anmälningarna har gällt kraftigt gödselförorenade djur och
transport av högdräktiga kor, där de senare varit i majoritet.
Hur påverkas djuren?
Kraftigt gödselbemängda djur
Gödselföroreningar i den omfattning
som förekommit i de aktuella anmälningarna är att betrakta som ett djurskyddsproblem då det kan ge klåda,
eksem och gödselbränna (sår i huden).
Pälsens funktion att reglera värme och
avstöta vatten avtar/upphör och detta är
särskilt allvarligt i kalla driftsformer.
Transport av högdräktiga djur
Ett högdräktigt djur som transporteras
utsätts för stora fysiska påfrestningar
och omfattande stress. Denna stress kan
medföra att kon kalvar under transport,
eller också kalvar för att det är dags.
Kalvning på transport innebär en risk
för att kalven trampas ihjäl av övriga
djur. Kon kan även kalva utan tillsyn
under natten på slakteriet i ett boxsystem som är mycket olämpligt.
Kontroll på plats
Länsstyrelsen hanterar dessa ärenden så

som vi hanterar alla anmälningsärenden
som inkommer till oss. Vi försöker göra
en oanmäld kontroll hos den aktuella
djurhållaren för att konstatera om det
finns fler brister av samma art. Djurhållaren får då även en möjlighet att
ge sin förklaring på det som skett.
Vid kontrolltillfället informeras djurhållaren även om ärendet kommer
att föranleda ytterligare åtgärder såsom
till exempel beslut om föreläggande
eller åtalsanmälan.
Skyldighet att göra en åtalsanmälan
Av djurskyddslagen framgår att kontrollmyndigheten ska verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter
eller beslut som meddelats med stöd
av lagen eller av de EG-bestämmelser,
som kompletteras av lagen, beivras.
Länsstyrelsen är skyldig att göra åtalsanmälan om myndigheten vid kontroll
har iakttagit objektiva omständigheter
om överträdelser mot djurskyddslag-

stiftningen. Frågan om det inträffade
skett uppsåtligen (med vilje) eller av
oaktsamhet ska kontrollmyndigheterna
inte bedöma. Det är en uppgift för
rättsväsendet.
Ulrike Segerström
ulrike.segerstrom@lansstyrelsen.se

MER INFORMATION

Statens Jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd SJVFS 2010:15 om djurhållning inom lantbruket m.m. L100, 1 kap 7 §
Djur ska hållas tillfredsställande rena.
Enligt Förordning (EG) nr 1/2005 anses
de som är dräktiga och 90 % eller mer av
dräktighetstiden redan har gått, inte vara i
skick att transporteras.
Statens Jordbruksverks SJVFS 2010:2
föreskrifter och allmänna råd om transport
av levande djur L5, 5 kap 21 § Transport
av dräktiga nötkreatur, understigande
24 timmar, får inte ske inom 28 dygn före
beräknad kalvning.

lansstyrelsen.se/sodermanland

Vårtecken blir miljömålsindikatorer
FOTO / KJELL BOLMGREN

Våren närmar sig och med den börjar träd, buskar och blommor att slå ut. Dagarna
blir allt längre och temperaturen stiger. Brukar du notera vårtecknens ankomst?
Då kan dina observationer bidra till arbetet med att följa klimatförändringar.

Växter och djur påverkas på ett konkret sätt av ett förändrat klimat. Det
tydligaste tecknet på det är att årstidsmönstren ändras, vårtecknen kommer
tidigare och hela växtsäsongen förlängs.
Lantbrukare och andra intresserade har
i alla tider gjort noteringar vid vilket
datum de startat vårbruket, skördat sina
grödor eller annat i naturens kalender
som de observerat. Tack vare denna typ
av anteckningar kan vi idag se att årstiderna i naturen förändras och att olika
arter påverkas på olika sätt.
I dagsläget är det dock svårt att förutsäga de totala effekterna av dessa så
kallade fenologiska förändringar, men
i förlängningen kommer förutsättningarna för skogs- och jordbrukets produktion att förändras liksom samspelen
mellan växter och djur i naturen. Kunskap om dessa förändringar är därför
intressanta för såväl alla som förvaltar,
nyttjar och beslutar om naturen.
Historisk insats av lantbrukare
Under slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet fanns ett landsomfattande
nätverk av observatörer som rapporterade in nästan 350 000 fenologiska
observationer. Det gör att vi idag,

genom att upprepa dessa observationer,
kan se hur en klimatförändring påverkar
våra vanligaste och viktigaste växter
och djur.

30-tal fanns i Södermanlands län. De
gjorde observationer av ett 50-tal växter, som sedan 2008 följs upp inom det
så kallade Svenska fenologinätverket.
Svenska fenologinätverket är ett
samarbete mellan universitet, SMHI,
Naturvårdsverket och länsstyrelser.
Såväl professionella som frivilliga observatörer deltar i det landsomfattande
observationssystemet.
Vill du vara med och göra växtobservationer på din gård?
Eftersom klimatförändringen kommer
att se olika ut i olika delar av landet är
det viktigt att göra växtobservationer
i alla regioner. Nu har Länsstyrelsen i
Södermanlands län ställt sig positiv till
att ett nätverk av observatörer etableras
i Sörmland och ser över möjligheterna
till att inleda ett samarbete. Vi bjuder
därför in dig som är intresserad av att
delta att höra av dig till oss.
Att göra denna typ av växtobservationer
är enkelt. Kanske finns det växter alldeles runt knuten där hemma? Kanske
har du en runda du brukar promenera
regelbundet där du enkelt kan göra
växtobservationerna? De uppgifter
som behöver noteras är vilken art det
är, datum, vilken fenologisk fas växten
befinner sig i (blomning, lövsprickning,
frukt och så vidare) och på vilken plats
observationen gjorts. Och kan du göra
regelbundna återbesök så blir dina observationer ännu värdefullare. Välkommen att vara med och skriva historia i
Södermanland!
Kjell Bolmgren
kjell.bolmgren@slu.se

INFORMATION

Vill du vara med och göra växtobservationer?
Gå in på vår webbplats och ta kontakt med
Kjell Bolmgren, Svenska fenologinätverket

I det historiska nätverket deltog frivilliga på över 700 platser varav ett

www.naturenskalender.se
kjell.bolmgren@slu.se
Tel 0730-670365
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Integrerat växtskydd
Från 1 januari 2014 måste alla yrkesmässiga odlare i hela
EU tillämpa integrerat växtskydd även kallat IPM (Integrated
pest management). Integrerat växtskydd syftar till att användningen av kemiska bekämpningsmedel ska minskas och vara
hållbar.
Vad är integrerat växtskydd?
Integrerat växtskydd är ett EU-direktiv
som bland annat handlar om att jobba
förebyggande och behovsanpassa växtskyddsarbetet. Det här är saker som de
flesta redan gör.
Varför integrerat växtskydd?
Kemisk bekämpning kan inte ensamt
lösa alla växtskyddsproblem. Vi ser
en ökning av resistensproblem både
i Sverige och runt om i världen. Målet
är att nå en hållbar användning av växtskyddsmedel och att minska de risker
som användningen innebär för hälsa
och miljö. Syftet är också att främja
användningen av alternativa metoder
och tekniker.
De fyra grundprinciperna för
integrerat växtskydd
1. Förebygg
En genomtänkt växtföljd är en bra start
för integrerat växtskydd. Använd friskt
utsäde och välj om möjligt resistenta
sorter. Anpassa gödslingen efter rådande förhållanden och skiftets behov.

Vad är Integrerat växtskydd?

2. Bevaka
Basera åtgärder i fält genom att bevaka
ogräs- och skadegörares utveckling.
Avräkna inte i fältkanterna, där är
angreppen oftast störst. Gå diagonalt
över fältet och avräkna på flera platser
då variationen i angrepp ofta är mycket
stor inom fältet.
3. Behovsanpassa
Den viktigaste orsaken till resistens
är ensidig användning av en viss typ
av preparat. Använd icke-kemiska
metoder, till exempel ogräsharvning,
där de är lämpliga. Anpassa dosen vid
kemisk bekämpning genom att använda
de prognosmetoder och bekämpningströsklar som finns. Exempel på underlag är växtskyddscentalens växtskyddsbrev och appar, dosnyckeln och
rådgivning genom Greppa Näringen.
Gå gärna in på jordbrukets webbplats
www.jordbruksverket.se/vsc.
4. Följ upp
Några frågor du kan ställa dig är: har
bekämpningen gett tillfredsställande
effekt, ska jag byta metod eller preparat

och vad blev det ekonomiska utbytet?
Ett tips är att lämna en obehandlad
ruta som också är en bra referens vid
reklamationer.
Alla föreskrifter är inte klara
Funktionstest av utrustning för spridning kommer att bli obligatoriskt. Efter
den 26 november 2016 får endast sprutor som har kontrollerats och godkänts
användas. Förslaget är att funktionstest
ska ske vart tredje år. Ytterligare föreskrifter kommer framöver om hur dokumentationen ska se ut i sprutjournalen.
Det blir inga tvärvillkorskontroller på
integrerat växtskydd under 2014.
Jenny Johansson
jenny.johansson@lansstyrelsen.se

KOM IGÅNG MED INTEGRERAT VÄXTSKYDD!
Från 2014 ska man följa principerna för integrerat växtskydd. På våra kurser
går vi igenom vad integrerat växtskydd innebär, vilka förebyggande åtgärder
som kan vara effektiva och vilka bekämpningsstrategier som är bäst.
TID OCH PLATS

25 mars kl13.00-16.00, Stenkvistaskolan, Eskilstuna, anmälan senast 20 mars
26 mars kl 09.00-12.00, Öknaskolan, Nyköping, anmälan senast 21 mars
Anmälan görs på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland
i kalendern på startsidan.

INNEHÅLL

Vad innebär integrerat växtskydd och integrerad ogräsbekämpning?
Förebyggande åtgärder - vilka är effektiva?
Bekämpningsstrategier mot skadegörare och ogräs i vanliga grödor
Hjälpmedel för effektivare bekämpning av ogräs och skadegörare
Resistens mot växtskyddsmedel ett ökande problem - hur undviker vi detta?
Praktiska tips och goda råd

ÖVRIGT

Fika betalas av var och en på plats

KURSSAMORDNARE

Jenny Johansson, 010-223 42 56

lansstyrelsen.se/sodermanland

Det är skillnad på strukturkalkning
och kalkning
Ju högre innehåll av ler i jorden desto
mer strukturkalk behövs. Tumregeln är
att lägga på mest kalk där strukturen är
som sämst.
FOTO FREDRIK JERLSTRÖM

Strukturkalkning och kalkning av
åkermark har inte samma syfte.
Då vi använder vanlig kalk görs
det med syfte att höja markens
pH-värde. Strukturkalk används
för att förbättra jordens struktur.
En bättre struktur i jorden ger bättre
möjligheter för grödan att utnyttja vatten och näring, vilket leder till jämnare
skördar.

Ingen strukturkalk och harvat tre gånger.

Strukturkalk och harvat två gånger.

Strukturkalka på rätt sätt!
Att strukturkalka under rätt förhållanden och att bruka ner kalken ordentligt
i jorden är A och O för ett bra resultat.
Det får inte vara för blött i jorden
eftersom inblandningen försvåras och

Natriumjonerna byts ut mot kalciumjoner och
det bildas aggregat (kant mot plan) i stället
för skikt.

När lönar det sig att strukturkalka?
Det är mängden ler i jorden (partiklar
minde än 0,002 mm) och mängden fria
kalciumjoner från den brända/släckta
kalken som huvudsakligen bestämmer
hur bra resultatet blir. Tumregeln är att
jordar med mer än 15 procent ler och
uppåt lönar sig att strukturkalka, det
vill säga lättleror till mycket styva leror.

Blanda in väl och snabbt!
Strukturkalka efter en bra gröda eller
efter ett vallbrott då växtrötterna har
skapat en bra struktur. Strukturkalken
måste blandas in i jorden snabbt, helst
inom ett dygn. Kommer det regn på
kalken förstörs den (den oxiderar).
Inblandningen måste göras genom
djup kultivering i hela matjordslagret,
det vill säga 20 cm djupt. En grund
inblandning (5-7 cm) ger inte någon
långvarig effekt på strukturen. För en
bra inblandning av kalken är det också
mycket viktigt att köra minst två gånger
över fältet i olika riktningar.
Hur länge varar effekten?
Försök vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har visat att effekten av en
strukturkalkning som utförts på rätt
sätt och vid rätt förhållanden kan vara
i minst 20 år. En förutsättning är dock
att marken inte packas ihop på grund av
körning med alltför tunga maskiner och
körning under blöta förhållanden.

FOTO FREDRIK JERLSTRÖM

Strukturkalk bygger korthus
Vid nedbrukning av strukturkalken sker
ett basjonsutbyte i jorden, natriumjoner
byts ut mot kalciumjoner. Kalciumjonerna i strukturkalken binder starkare
till lerpartiklarna än natriumjonerna.
Det gör att lerpartiklarnas orientering
i förhållande till varandra ändras från
parallell till så kallad kant mot plan
orientering. På det här sättet bildas
aggregat och effekten kan liknas vid ett
korthus. Vatten stängs inne i aggregaten
och i de porer som bildas mellan aggregaten, vilket gör att jorden upplevs tor�rare trots att vattenhalten är densamma.
Den här reaktionen sker snabbt, ½ till 2
timmar efter nedbrukning.

strukturkalken då inte kommer i ordentlig kontakt med lerpartiklarna. Strukturkalka aldrig under dåliga förhållanden,
vänta hellre ett år! Är dräneringen dålig
bör du åtgärda den först.

Bra för miljön
Den förbättrade strukturen minskar lerjordens tendens att svälla och krympa
och resultatet blir att det bildas färre
sprickor. Det gör att regnvatten infiltrerar över hela markytan, vilket minskar
risken för ytavrinning och borttransport
av fosfor bunden till jordpartiklar.
Mätningar i försök har visat att fosforkoncentrationen i dräneringsvatten från
ett strukturkalkat fält kan minska med
50 procent.
Åsa Kuhlau
asa.kuhlau@lansstyrelsen.se

FAKTA

Fält med skillnader i uppkomst. Där det ser
sämre ut (höger) redde sig inte jorden vid
inblandningen av strukturkalken, det var för
blött. Där det ser bra ut (vänster) var jorden
torr vid inblandningen och redde sig.

Vanlig kalk består av kalkstensmjöl
CaCO3. Strukturkalk är en blandning
av ca 80 procent kalkstensmjöl och ca
20 procent bränd (CaO) eller släckt kalk
(CaOH2).
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Nya arrendatorer
på Rågö och Sävö
Länsstyrelsen i Södermanlands län har
tecknat femåriga jordbruksarrendeavtal
med nya arrendatorerna till del av Rågö
1:1 och Sävö 1:1. De tillträder sina respektive arrenden den 14 mars 2014.
De nya arrendatorerna bosätter sig på
öarna och ska sköta de fina odlingslandskapen med betesdjur (företrädesvis får
och nötkreatur), vallodling och slåtter.
Att främja friluftslivet och få igång
en besöksverksamhet är också viktiga
näringsgrenar för arrendatorerna att
arbeta med.

FOTO HANS SANDBERG

Länsstyrelsen har utsett nya arrendatorer till naturreservaten Rågö och Sävö. De nya arrendatorerna på Rågö
blir Marie Holst och Daniel Johansson från Nyköping och
på Sävö Jan Linder och Karin Gustafsson från Sala.
- Att utse nya arrendatorer har tagit sin
tid då intresset var stort. Vi är mycket
nöjda med de intressanta och kompetenta personer vi träffat avtal med,
säger Peter Schärnell, fastighetsförvaltare vid Länsstyrelsen i Södermanlands län. Länsstyrelsen vill också tacka
de avgående arrendatorerna Andreas
Hägerroth på Sävö och Julian och Eva
Turski på Rågö som nu överlämnar efter fem respektive tio års arrendeperiod.
Peter Schärnell
peter.scharnell@lansstyrelsen.se

FOTO PRIVAT
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Sävö

Rågö
Hej!
Våra namn är Daniel Johansson och Marie Holst och vi är de
nya arrendatorerna på Rågö. Vi är verkligen jätteglada över att
ha fått den här möjligheten och ser fram emot att flytta ut och
bli öbor!
Daniel jobbar på NCC som lastmaskinsförare, Marie är i grunden skogsekonom men har sadlat om och arbetar
idag på sina föräldrars lantbruk. Vi båda
kommer att fortsätta med dessa jobb
parallellt med sysslorna på Rågö.
Vi kommer i huvudsak att ha får ute på
Rågö. Vi har idag en besättning med
värmlandsfår som följer med och som
ska utökas. Under betesperioden kommer även nötdjur att lånas in. På Rågö

kommer vi att bedriva lantbruk, hyra ut
de små stugorna som finns samt jobba
för att fler människor upptäcker Rågö
och besöker oss över dagen. Det kommer exempelvis att finnas roddbåtar vid
bryggan på fastlandet som kan hyras
för en billig peng så att man kan ta sig
ut på ön. Rågö är en riktig liten pärla
som vi hoppas att fler ska upptäcka och
njuta av!

Här når ni oss

Rågö

Marie Holst
Tel: 070-300 34 22 E-post: marie_a_h@hotmail.com
Daniel Johansson
Tel: 070-23 52 175 E-post: danielenduro@hotmail.com

FOTO PRIVAT
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Sävö
Hej!
Det var ett stort gemensamt intresse för naturvård och friluftsliv som lockade oss att söka arrendet och livet på Sävö. Vi är
jätteglada att vi nu får möjligheten att utveckla verksamheten
på denna vackra sörmlandsö.

FOTO PRIVAT

Karin Gustafsson

Vi kommer närmast från Sala där vi
har ett hobbyjordbruk med en mindre
fårbesättning. Janne har under åren
bland annat arbetat med jordbruksrådgivning och växtnäringsfrågor. För
Karin har det handlat om journalistik
och kommunikation. Vi är övertygade
om att vi kommer att ha nytta av dessa
erfarenheter på Sävö. Janne är uppvuxen i Studsvik och Nyköping och
för honom är Sörmland och skärgården
välbekanta marker. Men vi har båda
paddlat i området och även ringmärkt
fåglar på Enskär för många år sedan.

Vi har tre vuxna döttrar och stora familjer med släkt över hela världen. I år gäller det framför allt att komma igång och
sköta betesmarkerna och bevara de fina
naturvärden som finns. Vi vill vi också
jobba med att ta hand om besökare på
olika sätt. Helt enkelt göra det lätt för
människor att komma ut i skärgården
på ett ganska opretentiöst sätt.
Spännande ska det bli.
Vi ses på Sävö!

Kontakta gärna oss med idéer och åsikter:
Karin Gustafsson
Tel: 0709-245683 E-post: karin.solbo@telia.com
Janne Linder
Tel: 073 – 2010124 E-post: janne.linder@telia.com

FOTO / MONIKA GUSAFSSON

Janne Linder

Kurs i gärdesgårdsbygge
Håll utkik under våren!
Länsstyrelsen planerar kurser
i gärdesgårdsbygge och lieslåtter
till våren och sommaren.
Vi planerar också en fältvandring
där vi tittar på kulturspår och lär oss
läsa landskapet. Håll utkik i kalendern
på Länsstyrelsens webbplats!
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LIFE Coast Benefit
- flerårigt projekt för
Sörmlands skärgårdsnatur
Under sex år ska länsstyrelsen arbeta med att förbättra villkoren för naturmiljöer och arter i skärgården. Bland annat ska betesmarker restaureras,
stängsel sättas upp och värdefulla träd friställas. Vi kommer att genomföra
naturvårdsbränningar, minkjakt och åtgärder för att gynna friluftslivet.
FOTO / URSULA ZINKO
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Skräntärnekoloni.

Under förra året fick Länsstyrelsen i
Södermanlands län tillsammans med
Kalmar och Östergötlands län pengar
från EU:s LIFE-fond. Pengarna ska
användas till att under sex år arbeta
med restaurering av Östersjöskärgårdens odlingslandskap, naturliga skogar
och våtmarker i skärgårdens Natura
2000-områden (ett europeiskt nätverk
av hotade naturtyper och arter). Syftet
är att gynna hotade naturmiljöer och arter i skärgården, varav många är knutna
till skärgårdens odlingslandskap.
Projektet, med en budget på över 30

miljoner kronor, är det mest omfattande
naturvårdsprojekt som bedrivits i länet
hittills. Finansieringen kommer till ena
hälften från EU och till andra hälften
från Naturvårdsverket tillsammans med
länsstyrelserna, I Södermanlands län
kommer åtgärder att genomföras inom
16 Natura 2000-områden, både ute på
öar och vid kusten. Skärgårdsreservaten (Sävö, Hartsö, Lacka, Långö och
Ringsö), Tullgarn, Rågö, Stendörren,
Askö, Nynäs och Strandstuviken är
några av de stora områdena som är med
i projektet.

Tyngdpunkt på naturvård
i odlingslandskapet
Den sörmländska skärgården med
dess öar, holmar, kobbar och skär har
brukats under lång tid vilket bevarat
livsmiljöer för särpräglade växter och
djur. Idag har villkoren för ett småskaligt brukande försämrats och i kombination med höga transportkostnader och
en försvårande logistik i skärgården är
det angeläget att satsa på åtgärder för
att bevara och förstärka de natur- och
kulturvärden som är knutna hit.

FOTO / ANNA INGVARSSON
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Betesmark på Enskär i Sörmlands ytterskärgård.

I skärgården finns en lång tradition av
lövtäkt och därför ska även ny- och restaureringshamling genomföras. För att
underlätta för jordbruksdrift i skärgården kommer även en del infrastruktursatsningar och byggnationer att ske.

elsen och ute i markerna tillsammans
med externa aktörer. Det pågår också en
inventering av värdefulla träd som ska
frihuggas inom projektet.
På www.lifecoastbenefit.se kan du
läsa mer. Där kan du se vilka områden
som vi ska jobba med i projektet och
vad vi ska göra. Projektet LIFE Coast
Benefit finns även på Facebook.

En annan viktig del av projektet är att
sprida information till allmänheten och
andra intressenter om betydelsen av
åtgärderna som genomförs och vilka
naturvärden som gynnas. Detta kommer
bland annat att göras genom information i media, på en projekthemsida och
med informationsskyltar.

Anna Ingvarson
Anna.Ingvarson@lansstyrelsen.se
Projektkoordinator för
LIFE Coast Benefit

Vad händer just nu?
Under vintern är det mycket planeringsarbete som pågår, både på LänsstyrFOTO / ANNA INGVARSSON

För träden, skogen, fåglarna…
och för dig
I de fall där det är svårt att få till en
kontinuerlig hävd inriktas åtgärderna
på mer begränsade insatser som till
exempel frihuggning av gamla träd.
Det kommer även att genomföras

åtgärder för att gynna naturvärden i
skog, bland annat genom naturvårdsbränningar, skapande av gläntor och
död ved. Skärgårdens fågelliv kommer
också att gynnas inom projektet genom
åtgärder såsom en samordnad minkjakt
och röjning av igenväxande fågelskär.

FOTO / STELLAN GUSTAVSSON

Restaurering av igenväxande betesmarker, stängsling och återinförd hävd
där det är möjligt utgör därför en
stor del av de planerade åtgärderna
i projektet.

Betande kor på Hartsö.

Inventering av värdefulla träd.
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Hjälp fåglarna i vårbruket!
Vårbruket är en intensiv tid, för både lantbrukare och fåglar. Harvning, sådd
och vältning riskerar att förstöra bon för fåglar som häckar i åkermark. Med
rätt åtgärder kan du hjälpa till att få fler fågelungar på vingarna.
FOTO / PER FOLKESSON
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Tofsviporna återkommer till Sverige i mars och börjar äggläggningen i april.

Välkamouflerade bon
Många fåglar häckar och söker föda
i jordbrukslandskapet men endast ett fåtal har åkermark som sin huvudsakliga
boplats. Av de som häckar i åkermark
hos oss är tofsvipa och sånglärka bland
de mest välkända. Bon i åkermark är
mycket väl kamouflerade och ytterst
svåra att upptäcka. Även fåglar som
ligger på boet och ruvar ägg eller ungar
är mycket svåra att se. Sånglärkebon
är extremt väl kamouflerade och kan
endast i undantagsfall hittas.
Boet upptäcks lättast då fågeln lyfter
Det går att komma betydligt närmare
fåglar och vilt med traktor än vad man
gör till fots. Den bästa chansen att upptäcka ett tofsvipebo är när de ruvande
fåglarna lyfter från boet då traktorn
närmar sig. Olika individer är olika
lättskrämda, en del lyfter när traktorn

bara är några meter från boet. Andra
på betydligt längre håll. I allmänhet
kommer du också närmare fåglarna när
du har solen i ryggen, det vill säga när
fåglarna har motljus.
Så här kan du rädda boet
Tofsviporna återkommer till Sverige
i mars och börjar äggläggningen i april.
Om vårbruket är sent har viporna kommit längre i sin ruvning och det är då
extra viktigt att försöka rädda bon.
Åtgärder i höstsäd och vallar
Eftersträva att välta vallar och höstvete
på hösten för att minimera störningen
på våren. Om du ska välta eller ogräsharva på våren är det viktigt att börja så
tidigt som möjligt på säsongen. Om du
hittar ett fågelbo är det viktigt att köra
runt det. Markera tillfälligt boet med en
sticka eller en kon över så kan du lätt-

are köra nära intill. Ta bort markeringen
när du är färdig. Annars ökar risken
att boet upptäcks av rävar, kråkor eller
andra boplundare.
Åtgärder i vårsäd
Generellt gäller att försöka minimera
antalet överfarter, gör dem inom ett så
kort tidsrum som möjligt och dessutom
så tidigt som möjligt. Ställd inför ett
vipbo i samband med vårsådden har du
två möjligheter att öka chanserna att
få ungarna på vingarna. Att flytta boet
eller köra runt det.
Att flytta boet är det mest effektiva.
Lägg då äggen försiktigt i kepsen eller
något mjukt som finns till hands, kör
fram traktorn, gå ut på den bearbetade
ytan, gör en liten grop som liknar boet
så nära boets ursprungliga plats som
möjligt och lägg ner äggen igen. Om du

lansstyrelsen.se/sodermanland

får med dig stråna i boet så är det bra.
Viporna kommer i princip alltid omgående tillbaka och fortsätter ruva
i det ”nya” boet.
Är det mycket måsar och kråkfåglar
efter traktorn kommer boet sannorlikt
att rövas även om du är nog så försiktig
när du flyttar boet. Det bästa du kan
göra då är att köra runt det. Om du
ska köra över fältet flera gånger inom
en kort tid är det mest effektiva att
först markera boet med en pinne eller
gren, köra runt det och under den sista
överfarten flytta boet. Kom ihåg att ta
bort markeringen då du är klar! Du kan
flytta boet flera gånger men då tar det
naturligvis mer tid.
Sånglärka
För att underlätta sånglärkans häckning
kan du anlägga så kallade lärkrutor genom att stänga av eller lyfta såmaskinen
4–5 meter så att en cirka 20 kvadratmeter stor yta skapas. Gör detta 1–2
gånger per hektar på fält i öppna lägen.
För att undvika boplundrare bör lärkrutorna inte ligga intill höga träd och
fältkanter eller i sprutspår. Undvik om
möjligt ogräsharvning. När du harvar
förstörs sånglärkans bon. Om du måste
ogräsharva är det bäst att göra det så
tidigt som möjligt, eftersom sånglärkan
då hinner bygga nytt bo och häcka om.
Brun kärrhök
Brun kärrhök kan sällsynt lägga sina
bon i åkermark. Boet upptäcks i allmänhet vid skörden. Häckningen räddas om
du lämnar minst 50x50 meter oskördat
runt boet. När ungarna lämnat boet kan
du bärga resten av grödan.
Fakta hämtad från Jordbruksverkets
infoblad ”Ett rikare odlingslandskap
- Markera fågelbon på åkermark och
rädda fåglarna i odlingslandskapet”
Helena Ohlson
helena.ohlsson@lansstyrelsen.se

TOFSVIPA

Tofsvipa
Illustration / Monika Gustafsson

Tofsvipans ängsliga jamande läte och fladdriga flykt över delvis snötäckta
åkrar hör till våra käraste vårtecken. Under det senaste halvseklet har tofsvipan minskat i antal. Den missgynnas främst i områden med intensiv spannmålsodling. Tofsvipan föredrar häckningsplatser i det öppna landskapet
på välhävdade till måttligt hävdade strandängar samt på åkermark med
vårsäd. I rena åkerlandskap trivs tofsvipan intill någon våtmark eller i fuktiga
svackor där grödan har svårt att växa till sig. Fri sikt ger möjlighet att tidigt
upptäcka fiender. Tofsvipor häckar ofta tillsammans i lösa kolonier och genom
grannsamverkan uppträder de aggressivt och motar bort inkräktare.
Tofsviporna återkommer till Sverige i mars och börjar äggläggningen i april.
Vipans bo består i huvudsak av en grop i marken med några enstaka strån i.
De placerar gärna sina bon på samma plats år efter år. Ruvningen pågår ca
30 dagar innan äggen kläcks. Ungarna är så kallade borymmare, de lämnar
boet med sina föräldrar samma dag som de kläcks.
SÅNGLÄRKA

Lärka
Illustration / Monika Gustafsson

Ingen annan fågel har en lika framträdande position i svensk lyrik och vistradition som just sånglärkan. Den är en av få fåglar som trivs på stora öppna fält.
Beståndet har minskat dramatiskt under senare tid och är i dag mindre än
hälften jämfört med för 30 år sedan.
Sånglärkan bygger bo på öppna fält i de flesta sorters grödor. Boet är en
grund grop i marken som är klädd med strån. Flest häckande par finns på
trädor och förstaårsvallar där det kan vara 0,5–1 par per hektar vid bra förhållanden. Fåglarna startar häckningen först när vegetationen blivit en till två
decimeter hög och ger ett visst skydd mot boplundrare. Sånglärkan gynnas av
glesare vegetation eftersom de söker föda genom att gå omkring på marken.
I riktigt täta grödor får sånglärkan problem med att hitta föda och ofta överges
därför sådana fält tidigt.
Sånglärkans ungar föds upp enbart på animalisk föda. Utvecklingen sker
snabbt och ungarna börjar flyga inom 15–16 dagar. Även för de vuxna fåglarna är tillgången på insekter viktig under sommaren. Insektsrika miljöer som
trädor, klövervallar och olika kantzoner som körvägar och diken är platser där
sånglärkan hittar sin föda.
LÄRKVITTER

På Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se finns
LärKvitter där du kan lära dig mer om våra mest typiska fåglar
i odlingslandskapet. Du kan se bilder på fåglarna, lyssna på deras
läten och läsa fakta om dem. LärKvitter finns även som gratis
mobilapplikation.
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Kurser 2014
KURSER OCH AKTIVITETER

Kurser under våren!

- anordnas gemensamt av Länsstyrelserna i Mälardalen.
Anmälan sker till Länsstyrelsen i Västmanland.
I första hand via deras webbplats och i andra hand
till Länsstyrelsens växel 010-224 90 00
Workshop Ett gott värdskap - hur du tar hand om dina gäster

Fredag den 28 mars kl 0930 – 1530 på Brunnsta gård, Bålsta.
Anmälan senast 24 mars. Uppföljning av kursdagen som genomfördes den 17 januari på
Brunnsta gård med temat Ett gott värdskap. Kurskostnad 300 kr + moms. Fika/lunch/fika 200 kr + moms.
Kontaktperson Elisabeth Ögren, elisabeth.ogran@lansstyrelsen.se 010-224 93 85

Spaljéring och annan miljöskapande beskärning

Tisdag den 1 april kl 0900 – 1600 på Julita gård, Julita.
Anmälan senast 24 mars. Kurskostnad 300 kr + moms samt kostnad för förtäring
Kontaktperson Elisabeth Ögren, elisabeth.ogran@lansstyrelsen.se 010-224 93 85

Gammal trädgårdskunskap för ny tid - en resa från 1800-talets mitt till framtiden
Måndag den 7 april kl 0930 – 1600 på Waldemarsudde, Djurgården, Stockholm.
Anmälan senast 31 mars. Kurskostnad 300 kr + moms. Lunch och fika betalas av deltagarna själva.
Kontaktperson Elisabeth Håkansson, elisabeth.hakansson@lansstyrelsen.se 010-224 92 79

Bondens och torparens trädgård

Torsdag den 24 april kl 0900 – 1600 på Västanfors Hembygdsgård, Fagersta.
Anmälan senast 17 april. Kursen är kostnadsfri. Lunch äter vi på närbelägen restaurang som betalas på plats.
Fika kostar 90 kr inkl moms. Kontaktperson Elisabeth Håkansson, elisabeth.hakansson@lansstyrelsen.se 010-224 92 79

Trädgård för barn - en plats för lek och lärande

Måndag den 12 maj kl 0930 – 1600 på Karlslunds herrgård med trädgård, Örebro.
Anmälan senast 27 april. Kurskostnad 300 kr + moms. Lunch och fika kostar 225 kr + moms.
Kontaktperson Elisabeth Håkansson, elisabeth.hakansson@lansstyrelsen.se 010-224 92 79

INBJUDAN TILL KURSAFTON

Inbjudan!

Din lönsamhet - vårt mål		
Hästens tandhälsa

Kursafton med genomgång av hästens tänder och behov med
leg. vet. Thorleifur Sigfusson. Thorleifur arbetar enligt tyska IGFP
krav för tandvård på häst, (Internationale Gesellschaft zur
Funktionsverbesserung der Pferdezähne e.V. http://www.igfp-ev.de/)
se även www.nokkvi.com.

Program
1. Inledning
Syfte med kvällen. Hästens tanduppsättning,
struktur och tandbyte. Samma behov som
människan? Tamhästens behov jämfört med vildhästens.
2. Hållbar häst
Tändernas betydelse för hästens hälsa, ridegenskaper, matsmältning, välbefinnande, ålder. Helhetsbedömning av hästen
för att få hållbara och sunda hästar.

Datum
Tid
Plats

Onsdagen den 26 mars
Kl 19.00 – ca 22.00			
Stenbro Gård, Eskilstuna

3. Tandläkarbesök
När är det dags att börja. Unghäst, återkommande kontroller,
gammal häst.

kontakt Madeleine Forsgren

4. Välja tandläkare
Utbildningskrav, befogenheter, åtgärder. Vad är IGFP?

Anmälan

Fredag 21 mars

5.Praktisk genomgång och visning av munhåla på häst.

till Hushållningssällskapets växel
tel 018-56 04 00 alternativt
hskonsult@hushallningssallskapet.se.
Anmälan är bindande.

Avgift: 200 kr exkl. moms, faktureras. Fika betalas på plats.
Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige
2007-2013, som finansieras av EU och Länsstyrelsen i AB,
C, D, U och T län.

Hjärtligt välkomna!
Mer info Kikki Fors tel 018-56 04 04/070-222 2552 Hushållningssällskapet
Karin Kinander, 0733-36 76 69, Hushållningssällskapet, medverkar under denna kväll.

lansstyrelsen.se/sodermanland

Växelnumret är 010-223 40 00
För att nå resp person slå 010 + anknytning

Här når du oss!

Våra e-postadresser: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
(undantag från principen kan förekomma eftersom den är gemensam för hela landet)
TELEFONLISTA

Lantbruksdirektör, chef Landsbygdsenheten
Ulrika Lundberg.............................................223 42 62

Funktionschef Landsbygdsutveckling
Christina Petersson.......................................223 42 67

Fiske
Jimmy Blom...................................................223 42 48

Företagsstöd
Christina Petersson.......................................223 42 67
Monika Pettersson.........................................223 42 69
Ulrika Roos....................................................223 42 70

Jakt och viltförvaltning
Per Folkesson (rovdjur).................................223 42 88
Helena Söderlund..........................................223 42 75
Funktionschef EU-stödsgruppen
Petter Steen..................................................223 42 74
Ärendetelefon EU-stödsgruppen .......0771-67 00 00
(en väg in)
Betesmarker och slåtterängar
Ingrid Nilsson (restaurering,rådgivning) (tjänstledig) ...
Helena Ohlson (rådgivning)...........................................
Karolina Karlsson..........................................................
Ekologiska produktionsformer
Mirjam Nestor................................................................
Gårdsstöd
Kristina Gullbrandsson..................................................
Mirjam Nestor................................................................
Kompensationsbidrag
Robin Davies.................................................................
Kontrollansvar
Malin Almquist (tjänstledig) ...........................................
Per Axelsson.................................................................
Christina Erdtman..........................................................
Natur- och kulturmiljöer
Robin Davies.................................................................
Ingrid Nilsson (tjänstledig) ............................................
SAM Internet
Robin Davies.................................................................
Mirjam Nestor................................................................
Skyddszoner
Robin Davies.................................................................
Stöd till kvalitetscertifiering
Mirjam Nestor................................................................
Utvald miljö
Karolina Karlsson..........................................................
Helena Ohlson...............................................................
Ingrid Nilsson (tjänstledig) ............................................
Vallodling
Robin Davies.................................................................
Behörighetskurser
Jenny Johansson..........................................223 42 56
Åsa Kuhlau....................................................223 42 58

Förprövning och byggnadsfrågor
Kristina Thunström........................................223 42 76
Greppa Näringen
Jenny Johansson..........................................223 42 56
Jon Wessling.................................................223 42 77
Husdjursrådgivning
Malin Nilsson (tjänstledig) ............................................
Leader
Monica Linghede...........................................223 42 60
Tove Lund......................................................223 42 61
Synemän och Fastigheter
Jon Wessling.................................................223 42 77
Våtmarker
Jan Hägg.......................................................223 42 54
Jenny Johansson..........................................223 42 56
Regionalt serviceprogram
Marianne Skantz...........................................223 42 73
Jan Petersson...............................................223 42 68
Kommersiell service
Jan Petersson...............................................223 42 68
Marianne Skantz...........................................223 42 73
Bredband
Jan Petersson...............................................223 42 68
Funktionschef Veterinära funktionen
Ann Jaconelli.................................................223 42 55
Djurhälsa och livsmedel
Ann Jaconelli, Länsveterinär.........................223 42 55
Kristian Königsson.........................................223 42 59
Britt-Liz Olsson..............................................223 42 66
Djurskydd jourtelefon.................................223 41 50
Fredrik Bergh.................................................................
Jennie Eklund................................................................
Kristina Holmström........................................................
Ulrike Segerström..........................................................
Monica Ängehult............................................................
LOVA
Lars Juhlin.....................................................223 43 01
Åsa Kuhlau....................................................223 42 58
Tillståndsprövning enligt miljöbalken
Ulrika Schröder..............................................223 43 12
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Ett huvud
utan bekymmer
finns bara på en
fågelskrämma.

Tårta

- med exotiska frukter

En smak av Sörmland!

Baka din egen tårta i härliga färger med exotiska frukter - enkelt och mycket gott!

Tillagning

Ingredienser

1. Vispa grädden och blanda med lemoncurd.
2. Skvätt flädersaften över bottnarna.
3. Bred ut 1 dl jordgubbssylt på första botten. Lägg på nästa
och bred på hälften av lemoncurdgrädden. Lägg på sista
botten och bred på resten av lemoncurdgrädden.
4. Garnera med frukten.

1 st
1,5 dl
½ dl
2 dl
1 dl
1 st
3 st
3 st
1 ask

Låt stå en halvtimme innan servering.
Lemoncurd
1. Finriv citronskalet, pressa citronerna.
2. Koka citronskal, citronsaft, 1dl socker och smöret i ca 5 minuter.
3. Vispa ägg och resten av sockret pösigt, blanda med citronkrämen,
sjud under omrörning tills det tjocknar, får ej koka. Låt svalna.
Låt dig väl smaka!

3-delad tårtbotten
grädde
flädersaft
lemoncurd
jordgubbsylt
mango
sharon
passionsfrukter
physalis

Lemoncurd
100g
2 st
2 dl
1,5

smör
ägg
socker
citron

Jonas Hammar
Husföreståndare Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen I Södermanlands län
Stora Torget 13, 611 86 Nyköping Tel 010-223 40 00 Fax 0155-26 71 25
E-post sodermanland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/sodermanland

