
Nya landsbygdsprogrammet - Regeringen 
satsar stort på bredband och service. 
Läs mer på sidan 4

Länsstyrelsen har nytt telefonnummer 

010-223 40 00

Bredband 
och service

Nytt nummer!

Arbetet med förebyggande åtgärder har varit positivt och 
kommer att förtsätta enligt handlingsplanen.
Läs mer på sidan 12-13
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Ledare

Ett program som
skapar förväntningar
Så kom då till sist Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ut för 
kännedom. Dock några månader försenat men med betydligt 
större budget än vad som tidigare aviserats. 

Hela 36,1 miljarder kronor att jämföra med 35 mdkr vid ingången av den 
tidigare programperioden. Det är den svenska medfinansieringen som ökar 
och utgör i den här perioden hela 59 procent av den totala programbudgeten. 

Ett område som det satsas ordentligt på är bredband som fått fördubblad 
budget jämfört med tidigare. Regeringens bredbandsstrategi med målet att 
90 procent av befolkningen ska ha tillgång till minst 100 Mbit år 2020 är ett 
starkt drivande argument. Det har också blivit alltmer uppenbart att bredband 
är en tillväxtmotor och avgörande faktor för en positiv utveckling av föret-
agande på landsbygden. Andra områden som gynnas i denna programperiod 
är lokal service som kan handla om att stötta lanthandlare och bensinmackar 
eller andra insatser för att öka tillgängligheten till lokal service. Detta för att 
det ska finnas grundläggande service till människor som bor och verkar på 
landsbygden. 

Den största delen av budgeten utgörs av det så kallade bondepaketet. Det 
innehåller liksom tidigare investeringsstöd, startstöd, kompetensutveckling 
och ersättningar till miljö- och klimatåtgärder. Förutom det, satsas medel för 
att öka djurvälfärden och ekologiskt produktion. Något som får allt större 
betydelse för hela landet är det så kallade LFA-stödet (Low favoried areas), 
som är kompensationsbidrag till mindre gynnsamma odlingsområden. 
Tidigare har Södermanland inte omfattats av stödet i någon högre utsträck-
ning men i det lagda förslaget är i princip hela länet indelat som LFA-område. 

Åtgärder som startar under 2014 är rovdjursstängsel, investeringsstöd till 
djurstallar, bredband, startstöd och Greppa Näringen. Även om det blivit 
förseningar och långa väntetider för att kunna söka stöd så är inriktningen 
på programmet positiv och skapar framtidstro. Tro på att landsbygden är en 
viktig resurs som bidrar till en långsiktig och hållbar matproduktion och är 
en tillväxtfaktor som har betydelse för samhället. Satsningarna som görs i det 
nya programmet överensstämmer också till stor del med behoven som tagits 
fram i länets SWOT-analys. Det bådar gott för att utvecklingen av lands-
bygden i vårt län. 

Förberedelserna på Länsstyrelsen består nu till mesta delen av att ta fram en 
handlingsplan för den nya perioden. Den ska bland annat innehålla urvals-
kriterier för alla åtgärder samt en kommunikationsplan. Handlingsplanen går 
ut på remiss till Partnerskapet för Landsbygdsutveckling innan sommaren och 
ska sedan skickas in till Jordbruksverket den första september. 

Nyköping den 20 maj 2014

Ulrika Lundberg
Landsbygdsdirektör
ulrika.lundberg@lansstyrelsen.se
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Applåd till alla 
som sökte med
e-legitimation i år

Viktiga datum för 
SAM-ansökan

16 juni är sista dag att 
Lämna in underskrift av SAM-ansökan. 
Det gäller dig som har loggat in med 
användarnamn och lösen. Kommer 
underskriften senare får du inga 
pengar 2014.

Ändra och komplettera i din SAM-
ansökan och att lägga till (enstaka) 
block och skiften. Om länsstyrelsen 
aviserar kontroll av din gård har du 
tyvärr inte längre möjlighet att göra 
ändringar. Det betyder att sista dag 
för att göra ändringar kan vara 
tidigare än den 16 juni.

Komplettera din ansökan med uppgift 
om certifierad växtodling eller djur-
hållning.

Anmäla överföring av stödrätter, om 
personen som ska ta över stödrätterna 
har minst 4 hektar jordbruksmark och 
stödrätter för minst 4 hektar den 3 april. 

Ansöka om att ta över en annan lant-
brukares SAM-ansökan om övertagan-
det gäller delar av jordbruksföretag. 
Tänk på att du som tar över själv måste 
ha skickat in en SAM-ansökan senast 
den 3 april för att du ska få gårdsstöd 
för den mark som du tar över. 
Om övertagandet gäller ett helt företag 
kan du ansöka om att ta över en annan 
lantbrukares SAM-ansökan fram till 
att länsstyrelsen fattar beslut om 
utbetalning av stöd. De första besluten 
fattas i september för miljöersättningar 
och i oktober för gårdsstödet.

Efter den 16 juni har du möjlighet 
att göra vissa ändringar. Det gäller 
minskningar av areal och återkallande 
av block, skiften, djuruppgifter och 
kryssmarkeringar. Du kan ändra fram 
till eventuell avisering om kontroll eller 
tills länsstyrelsen börjar ta beslut. 

30 juni är sista dag
Då din växtodlingsplan ska ha kom-
mit in till länsstyrelsen om du söker 
miljöersättning för miljöskyddsåtgärder.

Att så grödorna om du söker 
miljöersättningar.

Att lämna in etiketterna på utsädes-
säckarna till länsstyrelsen om du 
odlar hampa.

Vi i EU-stödsfunktionen arbetar för 
att så många som möjligt ska göra sin 
ansökan med e-legitimation. I årets 
SAM-ansökan använde 68 procent det. 
Vi bugar och bockar för dessa! 

Det var många som ville använda 
e-legitimation men inte kunde det ef-
tersom det förekom problem med olika 
webbläsare. Vi hoppas att detta problem 
är löst till nästa år.  

Varför e-legitimation?
E-legitimation underlättar handlägg-
ningen hos Länsstyrelsen. Vi behöver 
inte granska en inskannad försäkrans-
sida för att se att det är rätt person som 
skrivit under. För de sökande är fördelen 
att man kan använda e-legitimationen 
till flera e-tjänster på Jordbruksverkets 
webb, till exempel Mina sidor. På Mina 
sidor finns information om vilka stöd 
som sökts tidigare och inte minst in-
formationen om och när man kommer 
att få utbetalt på sin ansökan!

Petter Steen
petter.steen@lansstyrelsen.se

EU-stödsfunktionen applåderar de sökande som använt e-legitimation i år.

Mobilt BankID kan användas när man 
får hjälp på länsstyrelsen. 
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Länsstyrelsen i Södermanlands län, FE 13, 839 81 Östersund

Skicka dina ändringar och kompletteringar till:
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Total budget
Nationella medel skjuts till den mins-
kade budgeten från EU och programmet 
kommer vid starten att ha en budget på 
36,1 miljarder. Budgeten för Lands-
bygdsprogrammet 2007-2013 var vid 
starten 35,3 miljarder. 

Största delen är stöd till lantbruket
Av de 36,1 miljarderna går 26,5 miljar-
der till lantbruket i en så kallad 
bondepeng. De stora delarna är miljö- 
och klimatersättningar, ekologiskt 
jordbruk, kompensationsbidrag, in-

vesteringsstöd och kompetensutveck-
ling. Regeringen satsar också cirka
1,3 miljoner på djurvälfärd inom lant-
bruket för att premiera en god djurhåll-
ning. Startstöd till unga lantbrukare 
finns kvar och medel tilldelas även 
åtgärder för samarbete och innovation.
 
Bredband och service
Regeringen satsar stort på bredband, 
som får dubbelt så stor budget jämfört 
med förra programmet. Lokal service
är en annan åtgärd som har tilldelats 
extra medel. 
- De extra medlen till bredband och 
service är positivt för landet och 
Södermanland, och stämmer väl över-
ens med de behov och prioriteringar 
vi gjort för länet i vår SWOT-analys. 
Det säger Ulrika Lundberg, lantbruks-
direktör på Länsstyrelsen. 
 
Aktiv fritid och lokalt ledd utveckling
En av de nya delarna i programmet är 
en landsbygdspeng för aktiv fritid, där 
minst 50 miljoner ska gå till idrotts- 

och fritidsanläggningar. Leader kom-
mer i fortsättningen att kallas Lokalt 
ledd utveckling (LLU) och finansieras 
förutom av landsbygdsfonden också 
av regional-, fiske- och socialfonden. 
Samarbetet mellan fonderna innebär
att budgeten för LLU blir 1,7 miljarder.  

Regional handlingsplan
Arbetet med den regionala handlings-
planen fördröjs eftersom beslut om 
programmet kommer senare än väntat. 
Som det ser ut nu så kommer hand-
lingsplanen att göras klar under hösten. 

Mer information
Läs mer om utkastet till svenskt lands-
bygdsprogram på Jordbruksverkets 
webbplats. Där kan du också prenume-
rera på Jordbruksverkets nyhetsbrev 
om stöd till landsbygden. 

Ulrika Roos
ulrika.roos@lansstyrelsen.se

Så här ser förslaget ut i skrivande stund 
(maj 2014) och det kan bli ändringar. 
Den senast uppdaterade informationen 
finns på Jordbruksverkets webbplats. 
Där kan du också prenumerera på 
Jordbruksverkets nyhetsbrev om stöd 
till landsbygden. Stöd till investeringar 
i lantbruket och bredband söker du 
på egen risk under 2014, eftersom det 
inte finns några beslut om programmet 
ännu. Troligen kommer det inte att vara 
möjligt att besluta om stöd och utbetal-
ning förrän tidigast i maj 2015.  

Investeringsstöd för lantbruket
Stöd till investeringar i jordbruksföre-

tag öppnas för ansökningar tidigast i 
september 2014. Den del som öppnar 
2014 gäller investeringar i stallar vid 
utökat djurantal. Tänk på att du söker 
på egen risk!

Startstöd till unga lantbruks- och 
trädgårdsföretagare
Det finns pengar i 2014 års budget till 
startstöd, men som det ser ut nu kom-
mer det inte att gå att söka stödet förrän 
tidigast i januari 2015. 

Stängsel mot rovdjur
Ersättning för stängsel mot rovdjur 
kommer du att kunna söka från maj 
2014. Det är de gamla reglerna som 
gäller när du söker ersättningen i år. 

Bredband
Stöd till investeringar i bredband på 
landsbygden öppnar för ansökan i 
september 2014. Mer information om 
vad som är stödberättigande kommer 

Regeringen presenterade i början av april det nya Landsbygdsprogrammet för år 2014-2020. 
Programmet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna 
marker med betande djur och en modern landsbygd.   

Nu finns ett förslag till nytt landsbygdsprogram. 
Här är de stöd som ska starta under 2014. 

Nya landsbygdsprogrammet

Stöd i landsbygds
programmet under 2014

En film där Eskil Erlandsson presenterar det 
nya landsbygdsprogrammet finns att se på 
Regeringens webbplats regeringen.se

Stöd till rovdjursstängsel finns att söka 
under 2014.
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löpande under våren och sommaren. 
Tänk på att du söker på egen risk!

Kompetensutveckling och rådgivning
Under 2014 kommer det endast finnas 
pengar för kompetensutveckling för 
lantrasföreningar, Greppa Näringen 
samt för Växtskyddscentralerna. Detta
genomförs med reglerna från lands-
bygdsprogrammet 2007-2013. 

Miljöersättningar
Åtaganden för betesmarker och slåt-

terängar samt delar av utvald miljö går 
i vissa fall att söka under 2014 fram till 
15 juni. Läs mer på Jordbruksverkets 
webbplats. 

Ny e-tjänst 
Du kommer att kunna söka vissa stöd 
i en e-tjänst på Jordbruksverkets 
webbplats. Med den nya e-tjänsten blir 
det enklare för dig att göra en korrekt 
ansökan jämfört med om du söker stöd 
via vanlig blankett. 

För att använda tjänsten behöver du en 
e-legitimation. 

Ulrika Roos
ulrika.roos@lansstyrelsen.se

Landsbygdsting 2014 - en dag som gav

Landshövding Liselott Hagberg hälsade 
välkommen. Hon framhöll den sörm-
ländska landsbygden med kulturen, ma-
ten, turismen och engagemanget på och 
för landsbygden. Hon vill verka för att 
lyfta några områden bland annat maten, 
ökad mångfald, miljö- och klimatfrågor 
samt infrastruktur. Vid anmälnings-
tillfället fick de som deltog välja tema 
inför grupparbeten vilka varvades med 
föreläsningar och korta filmer.

Teman var
- Kommersiell och offentlig service
- Den digitala landsbygden
- Bygga och bo
- Entreprenörskap och jobb
- Det innovativa och kreativa Sörmland

Dessa områden är de prioriterade om-
råden som länsstyrelsen tillsammans 
med partnerskapet tagit fram i det Re-
gionala Serviceprogrammet 2014-2018.
Tre inspirerande föreläsare, Bengt 
Gustavsson, Charlotta Mellander och 
Peter Eklund var inbjudna. 

Vad kom vi fram till under dagen?
Det gjordes en sammanställning på 
prioriterade områden att arbeta med 
och ansvarig utsågs för att mobilisera 
inom respektive fråga under ett år. 
Uppföljning ska ske vid Landsbygds-
ting 2015.

1. Utvecklande av innovativa praktiska 
    problemlösningsarenor som t.ex.
    - Black box i Sörmland

    - Speed-dating, matcha idéer och 
       behov 
2. Bredband inom tre år i hela länet 
3. Förändra attityder d.v.s. bilden av 
    landsbygden 
4. Boendet på den Sörmländska lands
    bygden, Sörmlandsbyn 
5. Öka efterfrågan och konsumtionen 
    av lokala livsmedel
6. Service - servicepunkter
7. Strategiskt mångfaldsarbete för 
    landsbygden

Dessa områden ska sammanföras 
med dem som är prioriterade inom 
Regionala serviceprogrammet och 
den kommande handlingsplanen i nya 
Landsbygdsprogrammet. Filmer, doku-
mentation m.m. från dagen kommer 
att finnas på Hela Sverige ska leva - 
Länsbygderådet Sörmlands webbplats:
helasverige.se/sormland/
hem-soermland

Marianne Skantz
marianne.skantz@lansstyrelsen.se

• Landsbygdsting är ett forum för lands
  bygdsutveckling
• Landsbygdsting arrangerades för 
  tredje året 2014
• Finansiär är Länsstyrelsen 
  i Södermanlands län samt annan part

FAKTA

Stöd som startar 2014
• Investeringsstöd för lantbruket
• Startstöd
• Stängsel mot rovdjur
• Bredband
• Kompetensutveckling och rådgivning

INFORMATION

ÄR DU FÖRETAGARE PÅ LANDSBYGDEN SOM VILL KOMPETENSUTVECKLA DIG TILL LÅG KOSTNAD?
I höst finns möjligheten - läs mer om Projekt Torsdag på vår webbplats lansstyrelsen.se/sodermanland

Den 11 april 2014 samlades drygt 80 intresserade personer till årets Landsbygdsting på Vadsbro-
Blacksta föreningsgård. Arrangör detta år var Hela Sverige ska leva - Länsbygderådet Sörmland, 
i samverkan med Länsstyrelsen.

Det är tredje gången det arrangerades ett landsbygdsting i länet med syftet att sammanföra 
människor som vill verka för utvecklingen av vår landsbygd.
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Arrendesynen regleras i lagen jorda-
balken och är ett underlag för avräk-
ning. Avräkning är en ekonomisk 
uppgörelse mellan jordägare och arren-
dator vid arrendeperiodens slut. För att 
avräkning ska kunna genomföras måste 
det finnas en tidigare syn att räkna av 
mot. Vid byte av arrendator används 
en tidigare avträdessyn för att räkna 
av mot. Om du ska arrendera ut din 
gård eller mark för första gången är det 
däremot viktigt att göra en tillträdessyn, 

så att skicket på arrendestället finns 
dokumenterat när arrendatorn tillträder.

Arrendesyn får påbörjas tidigast sex 
månader innan arrendeperiodens slut 
och måste avslutas senast fyra månader 
efter arrendeperiodens slut. Arrende-
synen skall enligt lagen förrättas av 
minst två synemän, som är förtrogna 
med ortens jordbruksförhållanden. I 
listan intill ser du vilka som är behöriga 
att hålla syn i Södermanlands län.

Jag kommer senast från Länsstyrelsen
Gävleborg där jag har haft olika 
uppdrag som projektledare, chef och 
samordnare. Jag är biolog, disputerad 
vid Uppsala Universitet och har för-
utom forskning arbetat med förvaltning 
av naturresurser på Fiskeriverket samt 

bland annat viltförvaltning på Läns-
styrelsen i Gävle. I december avslutade 
jag och kollegorna ett regeringsuppdrag 
där målet var att hitta långsiktigt håll-
bara lösningar på myggproblemet vid 
Nedre Dalälven, något som i stor grad 
kom att handla om landsbygdsutveck-
ling. Vi lyckades påvisa att brukade 
älvnära marker  producerar avsevärt 
mycket mindre mygg än igenvuxna 
marker. På så vis går arbetet med att 
minska myggproblemet hand i handske 
med landsbygdsutveckling i regionen: 
att uppmuntra, stödja och ge bidrag 
till slåtter, stängsling och bete skapar 
arbetstillfällen både inom lantbruket 
och inom turistnäringen som får bättre 

förutsättningar med mindre mygg. 
Samtidigt gynnas biologisk mångfald 
i området. 

På Landsbygdsutvecklingsfunktionen är 
det i nuläget mycket fokus på bred-
bandsutbyggnad och utformningen av 
det nya landsbygdsprogrammet. Jag ser 
bland annat fram emot att bidra till den 
lokala anpassningen av företags- och 
projektstöden och att samverka med 
alla i länet för att hitta fruktbara vägar 
till en levande och modern landsbygd.

Maria Widemo 
maria.widemo@lansstyrelsen.se

Vid utgången av ett jordbruksarrende fastställs skicket på 
arrendestället vid en arrendesyn.  

Arrendesyn

Ny chef på Landsbygdsutvecklingsfunktionen

Bo Karjer, Stallarholmen
0152-405 83
Carl Axel Landström, Sköldinge 
0150-66 40 35  
070-665 21 36  
Dag von Bothmer, Malmköping
0157-224 63 
070-655 17 74
Eva von Heideken, Malmköping
0157-441 18 
070-594 41 18
Fredrik Jerlström, Nyköping
0155-21 59 69 
070-378 76 70
Gunnar Fyrenius, Valla
0150-66 02 22 
070-493 82 97 
Jonas Kullgren, Flen
070-730 55 90 
Lennart Samuelsson, Nyköping 
0155-26 95 25  
070-741 70 13 
Petra Odén, Kvicksund    
016-34 24 30 
070-658 48 11
Sören Forss, Björnlunda 
0158-200 17 
070-607 67 68
Torbjörn Jarl, Stallarholmen
0152-234 35
073-917 35 16

Om du vill ha mer information om 
arrendesyn så kan du även besöka 
synemannaförbundets webbplats
synemannaforbundet.se
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Arrendesynen regleras i lagen jordabalken och är ett underlag för avräkning. 

Från mitten av juni är Maria Widemo ny chef på Landsbygdsutvecklingsfunktionen. 
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Slåtterblomma

Från 1 januari i år omfattas hela 
Södermanland av begreppet nitrat-
känsligt område. Regler som tidigare 
gällde främst kustområdena gäller nu 
i hela länet. Det innebär bland annat 
skärpta krav för gödselhantering 
och spridningstidpunkter i de nya 
områdena. En viktig förändring är 
till exempel förbudet att sprida gödsel 
mellan 1 november och 28 februari. 

Vad ska dokumenteras?
Inom känsliga områden är kraven på 
dokumentation högre. Som företagare 
ska du (beroende på omfattningen av 
verksamheten) kunna redogöra för 
lagringskapacitet, spridningsareal 
och grödans kvävebehov. Tänk på att 
dokumentation av gödselhantering är 
ett verksamhetskrav inom tvärvillkoren. 

För att få fullt stöd måste du uppfylla 
kraven. Dokumentationen, som ska 
sparas i sex år, kan vara skriftlig eller 
finnas som dator- eller ljudmedia.

    En djurenhet, exempel 
    1 ko eller
    1 häst inklusive föl < 6 mån
    eller 10 får eller
    40 lamm < 6 mån
    Läs mer på jordbruksverket.se

Redovisa lagringskapacitet för gödsel
Kravet gäller för dig som har mer än 
två djurenheter på årsbasis. Du måste 
kunna lagra gödseln i minst 6 månader 
eller mer beroende på antal djurenheter 
och djurslag. Du ska kunna redovisa
• hur mycket gödsel som dina djur    
   enligt schablonvärden har producerat 
   under stallperioden
• hur stora lagringsvolymer (brunn, 
   platta och djupströbädd) för flyt-
   och fastgödsel du har 

Observera att gödsel som finns på nå-
gon annans lagringsutrymme ska finnas 
med i beräkningen. Ett skriftligt avtal 
ska finnas om du lagrar gödsel utanför 
gården.

Redovisa spridningsareal
Arealen ska vara tillräckligt stor i 
förhållande till tillförsel av stallgödsel. 
Om du för bort eller tar emot stall-

gödsel så ska det dokumenteras. 
Företag med högst 10 djurenheter på 
årsbasis behöver bara dokumentera när 
stallgödsel tas emot.

Redovisa grödans kvävebehov
Om du har en gröda där du tillför kväve 
(stallgödsel eller konstgödsel) så ska du 
kunna redovisa hur du bestämt grödans 
kvävebehov och hur du har gödslat. 
Du behöver ha en dokumentation om 
du har flera olika grödor med olika 
kvävebehov eller om gödslingen sker 
på olika marker. Dokumentationen kan 
du ha i form av till exempel en växtod-
lingsplan. För den utförda gödslingen 
ska det finnas en journal. 

Ta del av tvärvillkorsrådgivning
Tvärvillkor om miljö- och växtskydd 
omfattar grundvatten, slam, växtnäring, 
växtskydd och skydd av natur, vilda 
djur och växter. Genom att ta del av 
rådgivning kan du få en genomgång 
av hela din verksamhet. Rådgivningen 
genomförs vid ett besök på din gård och 
anpassas efter förutsättningarna på din 
gård. Du betalar bara 30 procent av vad 
rådgivningen egentligen kostar. Resten 
finansieras av landsbygdsprogrammet.
I Södermanland kan du vända dig till:
HS Konsult AB, tel 018-56 04 00 
LRF Konsult AB, tel 0771-27 27 27 
Information kring tvärvillkorens
verksamhetskrav på Länsstyrelsen:
Lise-Lotte Bergkvist, tel 010-223 42 46 
Monica Ängehult, tel 010-223 42 78  

Läs mer på jordbruksverket.se och 
miljohusesyn.nu

Svenska Botaniska Föreningen har 
utsett slåtterblomman till årets växt 
2014. De vill gärna ha hjälp med att 
inventera slåtterblomman. Besök 
föreningens webbplats www.sbf.c.se 

FAKTA

När slåtterblomman öppnade sina vita 
blommor var det i äldre tider dags att 
slå ängen. I söder växer slåtterblomman 
framförallt i kalkkärr och fuktiga slåt-
terängar, marker som inte är så vanliga 
i dagen landskap. I Södermanland hittar 
man den framförallt längs kusten och i 
skärgården samt på flera platser i Katri-
neholms kommun. I övriga länet är den 
sällsynt. I norra Sverige och på Öland 
och Gotland är arten fortfarande vanlig. 
Slåtterblomman blir några decimeter 
hög. De hjärtformade bladen sitter i en 
rosett vid marken. Blommorna kommer 
i juli till augusti. Blomman har fem vita 
kronblad med genomskinliga nerver. 

Slåtterblomman är starkt slåtter- och i 
viss mån betesgynnad. Om hävden av 
ängen där den finns upphör försvin-
ner arten snabbt. Slåtterblomman har 
minskat mycket starkt under 1900-talet. 
Eftersom det finns så få ängar kvar är 
det mycket värdefullt att de som finns 
slås även i framtiden. Många fuktiga 
slåttermarker där det finns slåtterblom-
ma är släta och utan träd och kan slås 
med traktor. Finns det slåtterblomma 
finns det ofta många andra hävdgyn-
nade arter som är ovanliga. 

Helena Ohlson
helena.ohlsson@lansstyrelsen.se

Dokumentationskrav för tvärvillkor 
i ”nitratkänsliga områden”
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På jordbruksverkets webbutik kan du bland 
annat ladda ner en växtodlingsplan.

http://jordbruksverket.se
http://jordbruksverket.se
http://miljohusesyn.nu
http://www.sbf.c.se
mailto:helena.ohlsson%40lansstyrelsen.se?subject=
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Ventilation 
Ett vanligt problem som Länsstyrelsen 
stöter på vid kontroller i främst äldre 
häststallar är att det är för lite ventila-
tion i stallet. Hästar har känsliga luft-
vägar och påverkas negativt av dålig 
luftkvalité. 

Många häststallar har små ventilations-
öppningar eller saknar ventilations-
öppningar för till- och frånluft helt och 
hållet. En vanlig lösning är att vädra 
med dörrar och fönster. Problemet med 
den typen av vädring är att det blir ett 
ojämnt luftflöde i stallet där några häs-
tar kan hamna i korsdrag medan andra 
står inne i ett hörn där det blir betydligt 
mindre luftomväxling. Det är viktigt att 
tänka på att hästarna behöver frisk luft 
även på vintern då dörrar och fönster 
ofta stängs för att inte vattnet i stallet 
ska frysa. 

I häststallar med endast ett fåtal hästar 
är det oftast enklast att ha naturlig 
ventilation där vinden står för driv-
kraften. Det kräver dock rejäla öpp-
ningar för till- och frånluft. Med 
denna ventilationslösning får man 

räkna med att stalltemperaturen under 
vintern sällan hamnar mer än ett par 
grader över utomhustemperaturen. 
För att förhindra att vattnet fryser går 
det att isolera vattenledningarna samt 
ha en värmekabel i rören. Det finns 
många former av vattenkoppar och 
-kar på marknaden som förhindrar att 
vattnet fryser. I lite större stall för fem-
sex hästar och uppåt går det att hitta 
lämpliga varvtalsreglerade frånlufts-
fläktar. Fläktarna möjliggör ett mer 
balanserat klimat där det oftast går att 
hålla stalltemperaturen runt 2-8 grader 
under vintern. Det är viktigt att fläkten 
är tillverkad för att klara den tuffa miljö 
som det är i stallar med tanke på damm 
och ammoniak. 

För att få en jämn spridning av luften 
i stallet ska tilluftsdonen vara utforma-
de så att de styr luften uppåt och 
inåt i stallet. Tänk på att det inte får 
sitta takbjälkar eller lysrörarmaturer 
framför tilluftsdonen som hindrar 
luftens rörelse. Tilluftsdonen bör vara 
reglerbara och gjorda i ett isolerande 
material för att minska risken att de 
fryser fast i ett läge.

Den klassiska självdragsventilationen 
är svår att tillämpa i häststallar där 
stallet kyls ner under dagarna när 
hästarna är ute. Innan stalltemperaturen 
hinner stiga så att självdragsventila-
tionen kommer igång har luften i stallet 
oftast hunnit bli mycket fuktig.

För att hjälpa till att vädra ut fukten 
behövs det oftast en värmekälla i form 
av till exempel en värmefläkt. För att 
värmefläkten inte ska utgöra en brand-
fara är det viktigt att den är tillverkad 
för djurstall. Värmefläkten ska vara pla-
cerad på konsol och vara fast ansluten.

Om det är låg takhöjd i stallet blir det 
svårare för luftrörelserna genom stallet. 
En lägre takhöjd ger oftast även en min-
dre luftvolym inne i stallet vilket gör att 
halten av damm, koldioxid och am-
moniak samt den relativa fuktigheten 
snabbare kommer upp i de gränsvärden 
som finns. 

För mer information läs Jordbruks-
verkets skrift ”Bra att veta om mindre 
häststallar”. Den finns att läsa och ladda 
ner på  jordbruksverket.se 
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Ljust och luftigt stall på Stjärnbo gård med god ventilation.

TEMA HÄSTSTALLAR

HÄSTPASS 
Alla hästar i EU ska ha pass. Syftet med passet är att säker-
ställa hästens identitet, att läkemedel/läkemedelsrester inte 
hamnar i livsmedel och att förhindra smittspridning.  

Passet ska förvaras där hästen befinner sig, detta med 
undantag vid exempelvis ridturer då passet ska kunna 
uppvisas inom tre timmar. Det är vanligt att passen för 
inackorderade hästar finns hos respektive djurägare, men 
såvida djurägaren inte bor i direkt anslutning till stallet ska 
passet finnas förvarat där hästen hålls. Vid en djurskydds-
kontroll kontrollerar Länsstyrelsen att alla hästar har pass.

http://jordbruksverket.se 
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Det går bra att ringa till Länsstyrelsen
för att diskutera ventilationslösningar.

Förprövning av ligghallar 
och sjukboxar
Häststallar ska förprövas från femte 
hästplatsen på anläggningen och ligg-
hallar från elfte hästplatsen i ligghallen. 
Det börjar bli allt mer populärt att hålla 
hästar i ligghallar och att endast ha en 
eller ett par boxar för behandling och 
skötsel av hästarna. Det är inte krav på 
förprövning för att bygga en behand-
lingsbox som rymmer en häst. Det är 
dock krav på förprövning om boxen 
kan rymma två eller fler hästar alterna-
tivt att flera boxar byggs och det totala 
antalet hästar på anläggningen blir fem 
eller fler. 

Skaderisker
Det är viktigt att häststallar hålls fria 
från föremål, byggnadsdetaljer etc som 
hästarna kan riskera att skada sig på. 
Några vanliga skaderisker som brukar 
noteras vid kontroll av stallar är box- 
och fönstergaller, täckeshängare, foder-
luckor och utrymmen mellan boxvägg 
och golv.

I de flesta stallar finns galler mellan 
boxar, i boxdörrar eller för fönster som 
är tillverkade av material som är för 
svagt för att stå emot en hästspark eller 
som med tiden gått sönder. Veka och 
trasiga galler är en allvarlig skaderisk 
eftersom hästen kan fastna i gallret och 
sedan inte komma loss på egen hand. 

Galler för fönster som är för glesa inne-
bär också en skaderisk eftersom hästen 
då kan komma åt fönsterrutan och 
skada sig om glaset går sönder. Galler 
i boxväggar ska vara av sådant mate-
rial att de står emot hästsparkar och 
utrymmen i gallren vara så breda att 

hästen kan dra tillbaka sitt ben eller så 
pass smala att hästens hov inte kommer 
igenom.  Hästen ska inte heller kunna 
fastna med huvudet eller käken i dessa 
utrymmen. Punktsvetsade rutnätsgaller 
kan därmed vara ett alternativ till de 
traditionella gallren.

Placering av täckeshängare i stallar 
bör göras med stor eftertänksamhet. 
Täckeshängare placerade på exempelvis 
boxväggar och som hästar kan nå eller 
som är placerade där hästar tillfälligt 
binds upp utgör risk för skada eftersom 
hästar kan fastna i täckeshängaren med 
underkäken eller med ett ben. 

Foderinkast är en lösning som innebär 
en smidig och säkrare utfodring av häst. 
Men foderinkastens öppningar innebär 
dessvärre en skaderisk eftersom hästen 
kan få in delar av huvudet i utrymmet 
och riskera att bryta nosryggen. Foder-
luckor som är stängda och som endast 
kan öppnas utifrån är att föredra för att 
minska skaderisken. Mellan boxväggar 
och golvet kan det ibland finnas utrym-
men där hästen kan fastna med främre 
delen av hoven och bryta av tån eller 
ådra sig andra skador.

Josefin Linusson Wahlgren
 josefin.linusson.wahlgren

@lansstyrelsen.se

Kristina Thunström
 kristina.thunstrom@lansstyrelsen.se 
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Glöm inte att byte av ventilation-
sprincip från mekanisk ventilation till 
naturlig ventilation och vice versa är 
förprövningspliktigt om det finns fem 
eller fler hästplatser på fastigheten.

Var noga med att bullret från värme-
fläktar eller frånluftsfläktar inte får 
överstiga 65 dBA. Samt att de minst 
ska uppfylla kapslingsklass IP 54. 

Vad är förprövning och vem handlägger 
förprövningar?
Förprövning är en form av bygglov för 
att få bygga stall för hästar och produk-
tionsdjur. Det är till Länsstyrelsen som 
du skickar din förprövningsansökan. 
Ansökan ska skickas in i god tid in-
nan byggnationen är planerad till att 
påbörjas eftersom det vanligtvis är ett 
par månaders handläggningstid och du 
får inte börja bygga förrän du har fått 
ett beslut. När byggnationen är klar ska 
du meddela Länsstyrelsen så att vi kan 
besikta stallet innan det tas i bruk.

-

-

-

MER INFORMATION

Olämpligt skydd för fönstret.

En dag kommer när hästens tid är 
över. Då har du möjlighet att hos 
Länsstyrelsen begära ett tillstånd 
om att få gräva ner hästen. I Sö-
dermanland måste du alltid söka 
tillstånd. Ansökan kan göras via 
vår webbplats och är en E-tjänst 
(e-legitimation behövs inte). Ansö-
kan hanteras när den är komplett. 
Observera att kommunens miljö-
kontor (eller motsvarande) måste 
godkänna platsen för nedgrävning 
för att ansökan ska vara komplett. 
Är du inte fastighetsägare ska det 
naturligtvis finnas ett okej från den 
som äger marken.

Vad du först behöver göra är att ta 
kontakt med kommunens miljö-
kontor för att få platsen godkänd. 
Sedan gör Länsstyrelsen en smitt-
skyddsbedömning av ärendet och 
kontrollerar också med kulturmiljö 
så vi inte ger tillstånd där fornmin-
nen finns. Det är först när beslutet 
är taget som det är okej att gräva 
ned hästen. Länsstyrelsens beslut 
kostar 500 kr och gäller i tre måna-
der från beslutsdatumet. Kommu-
nernas taxa för tjänsten varierar.

Under den varma årstiden försöker 
vi att behandla dessa ansökningar 
skyndsamt. Använder du E-tjäns-
ten kan vi handlägga ditt ärende 
snabbare. Det är bra om du skriver 
ditt mobilnummer i ansökan så att 
handläggaren snabbt kan nå dig. 

Enklast att hitta rätt på vår 
webbplats
lansstyrelsen.se/sodermanland
är att söka på ordet nedgrävning. 

Britt-Liz Olsson 
britt-liz.olsson@lansstyrelsen.se 

Hej!
 - alla hästägare

mailto:%20josefin.linusson.wahlgren%0D%40lansstyrelsen.se%0D?subject=
mailto:%20josefin.linusson.wahlgren%0D%40lansstyrelsen.se%0D?subject=
mailto:kristina.thunstrom%40lansstyrelsen.se%20%0D?subject=
http://lansstyrelsen.se/sodermanland
mailto:britt-liz.olsson%40lansstyrelsen.se%20%0D?subject=
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Gynna pollinatörerna på åkern på 
tre sätt!

1. Anlägg blommande kantzoner
Så blommande kantzoner intill grödor 
som behöver pollineras av insekter. 
Kantzonen används som reservmat för 
pollinerande insekter vid dåligt väder. 
Exempel på ettåriga växter är perser-
klöver och honungsört, blanda gärna för 
att få längre blomning. På skyddszoner 
kan man anlägga fleråriga blommande 
kantzoner. Så till exempel getärt, 
rödklöver, lusern och cikoria, gärna 
tillsammans med konkurrenssvaga, tuv-
bildande gräs. Om du samtidigt sår in 
ettåriga arter så kan kantzonen blomma 
redan första året! Putsa efter blomning. 
Ta bort det avslagna materialet så får 
du mindre problem med sork och ogräs 
och de insådda arterna klarar sig bättre.

2. Spara blommande träd och buskar
Spara blommande och bärande träd 
och buskar som står längs åkerkanten 
eller till exempel längs större diken. 
Kapa eventuellt de delar som hindrar 
maskinerna. Lämpliga träd och buskar 
är sälg, slån, hagtorn, fläder, oxel och 
rönn. Den gulblommande hanklonen av 
sälg ger mycket pollen tidigt på våren 
som humledrottningar och andra tidiga 
insekter behöver.

3. Ställ ut halmbalar
På stora skiften där det är långt till 
åkerholmar och kantzoner kan man 
ställa halmbalar vid brukningshinder 
som kraftledningsstolpar eller där berg 
går i dagen. Halmbalarna används som 
boplatser för humlor och andra nytto-
insekter.

Gynna pollinatörerna i gårdsmiljön!
Lämna obevuxna, solbelysta fläckar av 
grus och sand i gårdsmiljön, de är bo-
platser för många bin. Låt vallört, tistlar 
och snöbär blomma! De ger nektar till 
fjärilar och humlor.

Gynna pollinatörerna i trädgården!
Odla växter som ger mycket pollen och 
nektar. Många frukt- och bärbuskar, till 
exempel äpplen, hallon, krusbär och 
vinbär är viktiga för pollinatörer. Natt- 
och dagfjärilar gillar kaprifol, liguster, 
syrenbuddleja och schersmin. I rabat-
ten blir det fint med röd solhatt, solros, 
mynta, timjan, bolltistel, strålöga, 
lavendel, gullris och såpnejlika.

Karolina Karlsson
karolina.karlsson@lansstyrelsen.se

Pollinatörer som humlor, bin och fjärilar är viktiga för skörden av många grödor och 
är en del av mångfalden i slättlandskapet. Här kommer några enkla tips för att gynna 
pollinatörer på din gård.

Mångfald på slätten - pollinering 

2010 startade Jordbruksverket och 
Hushållningssällskapet projektet 
”Mångfald på slätten”. Det är indelat 
i fyra fokusområden utifrån intresse 
hos lantbrukare och växtodlings-
rådgivare.

• Pollinering
• Nyttodjur
• Fåglar
• Fältvilt

Gynna pollinatörer: 

• Anlägg blommande kantzoner
•  Spara blommande och bärande träd och buskar
• Plantera buskrader i eller invid åkern
• Ställ ut halmbalar
• Odla blommande växter kring gården
•  Lämna bara fläckar med grus och sand i gårdsmiljön
• Anlägg sprutfria kantzoner
• Behovsanpassa bekämpningen
• Bygg bibatterier

FAKTA

Det finns flera enkla sätt att gynna pollinatörer såsom humlor, bin, blomflugor, skalbaggar och fjärilar. 
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mailto:karolina.karlsson%40lansstyrelsen.se?subject=
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Nyheter gällande föranmälan av djur-
skyddskontroll

Vid normalkontroll bör en föranmälan 
göras för att skapa goda förutsättningar 
för kontrollen. Föranmälan bör dock 
inte göras tidigare än 24 timmar innan 
kontrollens genomförande.

Vid uppföljande kontroller bör syftet och 
vad som ska kontrolleras avgöra om 
det är lämpligt att föranmäla eller inte. 
Föranmälan bör dock inte göras tidigare 
än 24 timmar innan kontrollens genom-
förande.

Vid kontroll som utförs med anledning 
av anmälan bör inte någon föranmälan 
göras. Källa: Jordbruksverket

-

-

-

FAKTA

Kontroll kan också göras om Läns-
styrelsen har fått in en anmälan om 
eventuella brister i din djurhållning. 
Vanligast är att anmälan kommer från 
allmänheten men det kan även vara 
polis eller besiktningsveterinär vid 
något slakteri som anmäler. Om den 
som har gjort anmälan har uppgett sitt 
namn har du rätt att få veta det, men 
många anmälningar görs anonymt.

Normalkontroll
En normalkontroll är alltid initierad av 
Länsstyrelsen. De djurhållare som ska 
besökas under året tas ut via Jordbruks-
verkets djurskyddskontrollregister. 
Kontrollen kan och bör föranmälas 
högst 24 timmar innan. Vi vill helst 
att du som djurhållare finns med oss 
vid kontrollen men du kan också utse 
någon annan som kan representera 
dig. Som tillsynsmyndighet har vi inte 
rätt att gå in i djurutrymmen utan att 
djurhållaren är med eller har lämnat 
tillstånd till oss att gå in.

Kontroll efter anmälan
En kontroll som görs med anledning av 
en anmälan bör inte föranmälas. Detta 
eftersom det ofta handlar om smutsiga 
utrymmen, djur som saknar torra ligg-
platser och liknande. Då är det viktigt 
både för oss och för den som blivit an-
mäld att visa hur det ser ut i vardagen. 

Följer djurhållningen
djurskyddsreglerna
Vid besöket kontrolleras om din djur-
hållning följer de djurskyddsregler som 
gäller. Vi kan kontrollera hela djurhåll-
ningen eller delar av den. Till vår hjälp 
har vi en checklista framtagen av Jord-
bruksverket. Om besöket är en normal-
kontroll får du en kopia av checklistan 
för att själv kunna följa med i de olika 
punkterna som kontrolleras. Där kan
du även notera eventuella brister som 
konstaterats och när dessa ska vara 
åtgärdade. När vi gått igenom din 
djurhållning informeras du om vad som 
framkommit. Målsättningen är att du 
får en kontrollrapport inom 14 dagar 
efter kontrollen. Om inga brister upp-
märksammas vid kontrollen avslutas 
ärendet.

Brister ska åtgärdas
Om det framkommer brister måste du 
åtgärda dem. Vi försöker i första hand 
komma överens med dig om att frivil-
ligt åtgärda bristerna inom en rimlig 
tid. Därefter görs en uppföljning. Om 
bristerna är åtgärdade brukar ärendet 
avslutas. Uppföljning behöver inte 
alltid innebära ett nytt besök från oss. 
Ibland kan det räcka med att du skickar 
in ett foto på att bristen är åtgärdad.
Brister som inte åtgärdas frivilligt kan 
innebära att Länsstyrelsen måste fatta 
beslut om föreläggande, ett beslut om 
att åtgärder måste vidtas. Detta beslut 
kan överklagas. Det går däremot inte 

att överklaga en kontrollrapport då den 
inte är ett beslut. Särskilt allvarliga 
brister eller upprepade förelägganden 
kan leda till att djuren omhändertas och 
att ägaren förbjuds att ha djur.

Kostnader för kontroll
För normalkontroll tas ingen avgift ut. 
För en kontroll efter anmälan där brister 
uppmärksammats, eller för en uppföl-
jande kontroll av påpekade brister, tas 
en avgift ut. Avgiften tas ut för den tid 
som det tar att genomföra kontrollen 
inklusive restid, förberedelser och efter-
följande administrativt arbete. Kost-
naden är 400 kronor inklusive moms 
per påbörjad halvtimme. Även andra 
kostnader kan tillkomma, exempelvis 
analyskostnader, kostnad för veterinär 
eller annan sakkunnig.

Om du har EU-stöd
Om brister uppmärksammas vid kon-
trollen kan de vara kopplade till de så 
kallade tvärvillkoren. Alla avvikelser 
från tvärvillkoren rapporteras till EU-
stödshandläggarna på Länsstyrelsen för 
vidare handläggning. I samband med 
kontrollen får du information om det är 
några tvärvillkor som inte uppfyllts och 
vilka dessa är.

Har du frågor eller funderingar kring 
djurskyddskontroll kan du enkelt 
komma i kontakt med någon av oss 
djurskyddshandläggare via djurskydds-
telefonen, 010-223 41 50 (vardagar 
09.00-12.00 och 13.00-15.00).

Ulrike Segerström
ulrike.segerstrom@lansstyrelsen.se

Samordnare/djurskyddshandläggare

Länsstyrelsen gör två typer av djurskyddskontroller, det är så 
kallade normalkontroller och kontroller efter anmälan. Normal-
kontroll är en del av Länsstyrelsens tillsynsansvar för djurskydd.

Djurskyddskontroll 
- hur går det till?

Ligghall med stora brister.
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Grågässen i området kring Sörfjärden har de senaste årtiondena ökat 
och därmed även skadorna som de orsakar på växande gröda. 

Grågäss vid Sörfjärden 
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2008 bildades en arbetsgrupp med re-
presentanter från berörda markägare, 
jägare, naturvårdsorganisationer, Vilt-
skadecenter samt Länsstyrelsen. Syftet 
var att arbeta för att grågåsen inte skulle 
bli en orimlig belastning för jordbruket 
och samtidigt lyfta grågåsen som en 
resurs. För perioden 2010-2012 tog 
gruppen fram en handlingsplan för 
arbetet med grågässen kring Sörfjärden. 
Planen förlängdes för att gälla även 
under 2013 och tog bland annat upp 
mål för antalet gäss samt åtgärder för 
att förebygga skador i jordbruksgrödor. 

Länsstyrelsen har under planperioden 
genomfört flera enkäter till lantbrukare 
kring Sörfjärden. Bland annat för att få 
svar på när och var skadorna uppkom-
mer samt vilka grödor som är mest 
drabbade. Inventeringar av gäss har 
genomförts på initiativ av Ornitologiska 
klubben och Naturskyddsföreningen 
i Eskilstuna. Det har gett kunskap om 

antal och var gässen uppehåller sig 
under odlingssäsongen. Resultat och 
slutsatser från planperioden ligger till 
grund för den förnyade handlingsplan 
som arbetsgruppen tagit fram för åren 
2014-2016.

Målsättningen är att antalet grågäss i 
området inte ska vara fler än att ska-
dorna de orsakar i lantbruket ska vara 
acceptabla. För planperioden har ett 
mål satts för att högst 175 par grågäss 
ska häcka i området. 

Återkommande enkäter ska skickas till 
lantbrukare om upplevd förekomst av 
gäss och vilken skada de orsakar på 
jordbruksmark. 

Grågässen ska liksom tidigare räknas 
vid flera tillfällen varje år för att följa 
fåglarnas utveckling och beteende kring 
Sörfjärden.

Länsstyrelsen kommer under plan-
perioden att bjuda in till möten med 
markägare och lantbrukare för att lämna 
information och ta in synpunkter från 
de som är berörda av gässens förekomst 
och den betespåverkan som de bidrar 
till.

Arbetet med förebyggande åtgärder 
kommer att fortsätta. Behovet av yt-
terligare stängsel kommer att ses över. 
Möjligheten att avsätta ytterligare en 
gåsbetesåker kommer att undersökas. 
Planer finns på att inleda försök för att 
se hur skyddsjakten ska kunna ge högre 
skrämseleffekt och i högre grad kunna 
styra fåglarna till platser där de kan 
accepteras.

Det grundläggande syftet är att alla 
parter ska ha god kännedom och kun-
skap om samt vara trygga med utveck-
lingen av fågellivet vid Sörfjärden.

8  

genomfört.  ( Rapporter och material -  se referenslista och kan fås från Länsstyrelsens 

respektive Viltskadecenters hemsidor).   

Syftet med rapporten ”Grågäss och andra stora fåglar vid Sörfjärden  Handlingsplan  2014-

2016” är att: 
 

 stödja det fortsatta arbetet med frågorna kring betande fåglars påverkan och risk för 

skördeminskningar i jordbruket  vara ett vägledande dokument för att nå uppsatta mål enligt föreslagen handlingsplan 

 vara vägledande för  när och hur förebyggande åtgärder för att minska 
jordbruksskador  ska/kan sättas in  skapa acceptans för fåglarnas förekomst vid Sörfjärden  hos brukare och andra 
intressenter 

 utgöra ett samlat kunskapsdokument för berörda brukare, allmänheten och 
organisationer inom olika intresseområden  

Den nu föreslagna handlingsplanen för 2014-2016  avses vara ett levande dokument och 

bör/kan därför stämmas av fortlöpande och framförallt slutligen inför hösten 2016 med 

förslag till nästa periods handlingsplan.  
Grågässen i Sverige och vid Sörfjärden – en översikt De gåsräkningar som sedan 1984 genomförs i Sverige inom ramen för internationellt 

Europieskt samarbeten har resulterat i att det finns en god bild av grågässens 
beståndsutveckling inom landet (fig.3), både med avseende på numerär och på geografisk 

spridning. Räkningarna genomförs under september, oktober och januari. 
Septemberräkningen sker i samband med inledningen av höstflyttningen och syftar till att 

bedöma den totala populationen av grågäss inom landet efter det att häckningssäsongen är 

avslutad. I oktober är flyttande sädgäss det primära intresset, men sent flyttande eller 

övervintrande grågäss tas också med i räkningen. I januari inventeras övervintrande gäss i 

Sverige, vilket i första hand rör de sydligaste länen och inte Mälardalen, där bara enstaka 

övervintrande gäss har observerats under milda vintrar.  
1 

 

 
 
 
Grågäss och 
andra stora 
betande fåglar 
vid Sörfjärden 
 
 

Handlingsplan 2014 - 2016 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport 2014:5 

Målsättningen är att antalet grågäss i området inte ska vara fler än att skadorna de orsakar i lantbruket är acceptabla. 
Arbetet med förebyggande åtgärder kommer därför att fortsätta enligt handlingsplanen.
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Karta över Sörfjärden, belägen mellan Eskilstuna och Strängnäs

Sedan 2010 har Länsstyrelsen förordnat 
en skrämselkonsulent som med olika 
skrämselåtgärder kan medverka till att 
störa gässen på de platser där de inte 
är önskade.  Skrämselkonsulenten kan 
anlitas av samtliga lantbrukare runt 
Sörfjärden men även av lantbrukare på 
andra platser i länet som har problem 
med skador på åkermark som orsakas 
av gäss, tranor eller svanar. Kontakta 
Länsstyrelsen om du vill veta mer. 

Helena Söderlund
helena.soderlund@lansstyrelsen.se

MER INFORMATION

2010 anlades en ”gåsbetesåker” intill 
Sörfjärden som har visat sig vara en lyckad 
åtgärd för att minska skadorna på jordbruks-
grödor. Här får gässen en plats där de kan 
beta och uppehålla sig utan att bli störda. 

Stängsel mot strandängar I kombination med 
skrämselåtgärder på fält där man inte vill ha 
gässen minskar skadorna på omgivande grödor.  

Uppförandet av ett gåshinder vid Kjuladiket mellan Sörfjärden och Barvalappen hindrar 
fåglar med ungar som ännu inte lärt sig att flyga att ta sig till de åkrar där de är oönskade. 
Åtgärderna har gett mycket positiva resultat.

Hushållningssällskapet och Greppa Näringen bjuder in till:

Fältvandring i höstvetedemo 
på Tåå Gård, Nyköping

10 juni, kl 14.00

Vi diskuterar aktuellt växtskydd och olika kvävegödslingsstrategier 
i höstvetesorterna. Medverkande är växtodlingsrådgivare 
Marie Lundberg och Anna Linnell från Hushållningssällskapet 
och Johan Lagerholm från VäxtRåd.

För frågor vänligen kontakta Anna Linnell 070-562 02 72.
Välkomna!

KURSER OCH AKTIVITETER
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Gemensamt för målsättningarna är 
ökat samarbete mellan olika intressen 
för att nå ett acceptabelt viltskadeläge 
och få populationer av hög kvalitét. Ett 
adaptivt förhållningssätt ska råda och 
insamlade inventeringsdata som speglar 
stammens sammansättning och den 
lokala skadebilden ska utgöra grunden 
för de fortsatta förvaltningsåtgärderna.
 
Målsättning vildsvin 
En väl förvaltad vildsvinsstam är 
en värdefull resurs som bidrar med 
jaktupplevelser, kött och ger en i flera 
avseenden positiv ekologisk inverkan 
i naturen genom sitt bökande i det övre 
markskiktet. En väl fungerande förvalt-
ning syftar till att minimera skadorna 
samtidigt som resursen brukas på ett 
långsiktigt sätt. En vildsvinsstam som 
inte förvaltas väl och där de inblandade 
intressena inte tagit kontroll över stam-
mens utveckling kan dock medföra svå-
ra skador och stora förluster för främst 
lantbrukare. Det ligger i allas intresse 

att stammen förvaltas på ett strukturerat 
sätt i samråd mellan de olika intressena. 
Målsättningen för vildsvin är den första 
som tagits fram för länet. Ett övergri-
pande mål är att reducera trafikolyck-
orna med vildsvin inblandade till mot-
svarande 2009 års nivå om 250 olyckor. 
2013 registrerades 360 olyckor vilket 
var en minskning jämfört med de 410 
olyckorna 2012. Eftersom vildsvinet 
ännu inte inventeras i någon större 
utsträckning är det trafikolyckorna som 
kan användas för att i någon mån spegla 
stammens storleksvariation. Ett annat 
viktigt mål är måttlighet vad gäller 
utfodring. Utfodring ska bedrivas med 
sparsamma fodergivor och i avledande 
syfte. Under särskilt hårda vinterförhål-
landen ska viss stödutfodring kunna 
ske. 

Målsättning kronhjort
För något år sedan passerade länets 
avskjutning av kronhjort den för älg. 
Liksom för älg förvaltas kronhjort 

huvudsakligen inom skötselområden 
och enligt den skötselplan som mark-
ägar- och jägarrepresentanter har enats 
om. Planerna innebär en överenskom-
melse kring en avskjutningsmodell som 
syftar till att uppnå de mål som anges 
i planen. Målen sätts så att skadeläget 
i skog och gröda ska vara acceptabelt 
under hela året. 

Tidigare har Länsstyrelsen remitterat 
kronhjortsskötselplanerna till Lantbru-
karnas Riksförbund, LRF och Svenska 
Jägarförbundet, SJF för ett utlåtande. 
I de fall respektive älgförvaltnings-
grupp åtar sig att överta detta arbete 
kommer numera kronhjortsskötselpla-
nerna, likt för älgen, stämmas av med 
älgförvaltningsgruppen före insändande 
till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kontrollerar slutligen att 
planerna utgår från de inventeringsre-
sultat som finns och att den avskjut-
ningsmodell som angetts leder till en 

Länsstyrelsen har i samråd med länets viltförvaltningsdelegation i februari 
2014 fastställt nya målsättningar för kronhjort, dovhjort och vildsvin. 

Nya målsättningsdokument 
för klövvilt 

Liksom alla övriga viltslag är dovhjorten en resurs om den förvaltas väl men arten kan ställa till problem om 
populationerna skenar iväg mot icke kontrollerbara nivåer.
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Dovhjort 
i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2017  

Rapport 2014:04 
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vinterstam som har den storlek som 
målet anger. Därefter godkänner Läns-
styrelsen planen. 

Den logiska följden av detta är att 
avskjutningsmålet måste uppnås om 
planens överenskomna mål ska kunna 
uppnås. Det är skötselområdets styrelse 
som ansvarar för att de i planen tillåtna 
djuren fälls.    

Målsättningen innehåller också ett för-
tydligande gällande när Länsstyrelsen 
ska äga rätt att avregistrera skötselom-
råden. Länsstyrelsen äger rätt att avre-
gistrera kronhjortsskötselområde som

• under pågående jakttid för kronhjort 
   inte kan uppvisa en av Länsstyrelsen 
   godkänd skötselplan.
• vid upprepade tillfällen kraftigt av
   viker från uppsatt avskjutningsmål 
   (10 % eller mer)
• inte har skickat in avskjutningsrapport 
   i tid

• till sin geografiska utbredning inte i 
   sin helhet sammanfaller med ett älg
   skötselområde
• inte underrättar Länsstyrelsen om 
   förändringar enligt 53 § NFS 2011:7 
   inom området
• på annat sätt kraftigt missköter 
   kronhjortsskötselområdets skötsel 
   och åtaganden

Att kronhjortsskötelområden framöver 
ska sammanfalla med älgskötselområ-
den kommer dels att underlätta för en 
mer utvecklad flerartsförvaltning och 
samtidigt förenkla administrationen 
kring områdena.

Målsättning dovhjort
Liksom i tidigare målsättning för 
dovhjort innehåller det förnyade doku-
mentet bland annat en uppmaning till 
lantbrukare, jägare och markägare att 
verka för att upprätta skötselplaner för 
dovhjort på samma sätt som för älg och 
kronhjort. Vidare ska stammarna balan-

seras tillsammans med övrigt vilt. 
Den klövviltskadeenkät som sändes 
till länets älgförvaltningsgrupper våren 
2013 visar att åtta av de nio älgförvalt-
ningsgrupperna vill se en ökning av 
rådjursstammen. Det är dock ett känt 
faktum att rådjur trängs undan av täta 
dovhjortspopulationer och därför är det 
lämpligt att minska dovhjortspopulatio-
nerna där dessa är för täta om rådjurs-
populationerna ska kunna öka.

Liksom alla övriga viltslag är dov-
hjorten en resurs om den förvaltas väl 
men arten kan ställa till problem om 
populationerna skenar iväg mot icke 
kontrollerbara nivåer. Det är viktigt att 
intressena i samverkan skapar sig en 
bild av hur stor årstillväxten är för 
stammarna så att gemensamma avskjut-
ningsmodeller kan utformas och följas.  

David Bruun
david.bruun@lansstyrelsen.se
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KURSER OCH AKTIVITETER

Svamp i norr!
- följ med på en spännande studieresa i augusti!

14-17 augusti 2014. Pris 850 kr exklusive moms
Kostnad för logi och förtäring tillkommer. 

Följ med på en spännande resa, torsdag - söndag, till goliatmusseronens hemtrakter
i Västerbotten! Vi besöker den framgångsrika ekonomiska föreningen Svamp i Norr 
och får följa plockare i fält, höra om japanernas kvalitetskrav, följa kedjan av olika 
svampar från skog till avsalu, smaka maträtter av svamp m.m. Föreläsningar och tid 
för diskussioner på bussresan. Studieresan består av gemensam bussresa från 
Uppsala (ev från Västerås), tre övernattningar, fältdag, studiebesök och föreläsningar.

Anmälan (bindande) senast 19 juni till hskonsult@hushallningssallskapet.se
Mer information: Kikki Fors, 070-222 2552. hs-konsult.hush.se

Historisk växtvandring
på Vallby Friluftsmuseum, Västerås

 25 augusti, kl 13.00-15.00

Växtvandringen är en fristående fortsättning på kursen ”Bondens och torparens 
trädgård” då vi gick på en historisk vandring genom tiderna i landsbygdens trädgård. 
Även du som inte var med på kursen är alltså välkommen! 

På växtvandringen kommer du att få veta mera om just växternas historia. Varför 
växer det libbsticka vid bondgårdens trapp och vad gör den vita amerikanaren 
i skolans köksland? Vi gör en vandring genom tid och rum där växterna och grödorna 
får stå i centrum. Vi tittar på växter till nytta och nöje i de olika miljöerna på museet. 
Museiträdgårdsmästare Maria Löfgren kommer att guida oss genom historien. 

Anmälan: Tillhör du målgruppen? Anmäl dig senast den 17 augusti i första hand via 
Kurskalendern på vår webbplats lansstyrelsen.se/vastmanland och i andra hand till 
Länsstyrelsens växel, 010-224 90 00.

mailto:david.bruun%40lansstyrelsen.se?subject=
mailto:hskonsult%40hushallningssallskapet.se?subject=
http://hs-konsult.hush.se
http://hushallningssallskapet.se/hskonsult 
http://lansstyrelsen.se/vastmanland
http://hs-konsult.hush.se/
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Tillstånd löper ut under 2015
Flera av vilthägnstillstånden löper ut 
under 2015 och därför är det många 
som behöver förnya sina tillstånd, 
såvida inte hägnet ska tas ur bruk. 
Tänk på att innan några nya byggna-
tioner av hägn sker ska ansökan om 
tillstånd och eventuell förprövning 
lämnas till Länsstyrelsen.  Om du har 
i syfte att visa djuren för allmänheten 
under minst sju dagar per år krävs 
ytterligare tillstånd.

Tillsyn under året
Under vegetationsperioden, det vill 
säga den period då stödutfodring inte 
sker, ska djuren ses till så pass frekvent 
att brister och missförhållande ska 
kunna upptäckas och åtgärdas snabbt. 
Under resterande del av året ska till-
synen ske dagligen. Tillsynen kan ske 
av den som ansvarar för hägnet eller 
av annan tillförordnad person.

Journalföring och märkning av 
hjortdjur
Den som håller hjortdjur ska föra 
journal över djuren. Journalen ska 
innehålla bland annat antal djur 
i hägnet, veterinärmedicinska be-
handlingar, antal djur som hittats 
döda i besättningen, inköpta och 
sålda djur. Journalen ska sparas 
i minst fem år. 

Det finns inte krav på att djuren 
i hägnet ska vara märkta. När ett djur 
ska flyttas från hägnet ska det dock 
vara märkt, vilket således innebär att 
inköpta djur ska vara märkta.

Resultat från kontrollerna
Utifrån de kontroller som utförts i år 
har Länsstyrelsen konstaterat att några 
av hägnen är bristfälligt uppförda eller 
att de har gått sönder och inte repare-
tats. Vid några kontroller har större hål 
i nätet eller mellanrum mellan nätets 
nederkant och mark observerats. 

Dessa utrymmen har varit så pass stora 
att djur i princip obehindrat har kunnat 
ta sig in och ut ur hägnen. 

Det är viktigt att tänka på att vilthägn 
i områden där det också finns frilevande 
djur av samma art bör kompletteras 
med en strömförande tråd på utsidan. 
Det finns annars risk för genombrott 
i stängslet, speciellt vid brunst. Vid 
Länsstyrelsens kontroller av hägn där 
sådan tråd inte finns, har tecken fun-
nits på att djuren har försökt forcera 
stängslet.

Helena Söderlund
helena.soderlund@lansstyrelsen.se 

David Bruun
david.bruun@lansstyrelsen.se

Josefin Linusson Wahlgren
josefin.linusson.wahlgren

@lansstyrelsen.se

Under 2014 kommer extra mycket fokus läggas på att kontrollera 
Sörmlands vilthägn. Kontrollerna kommer att utföras av både vilthandläggare 
och djurskyddshandläggare.  

Kontroll av vilthägn

Exempel på dåligt uppsatt stängsel där djur tagit sig in och ut ur hägnet. 
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Fiskeguiden som går under namnet 
fiskus låter Södermanlands innevånare 
och turister ta reda på var olika typer av 
fiske kan bedrivas i länet, vilka regler 
som gäller och var man köper fiskekort. 
Du hittar guiden på fishprep.com

Den tidigare fiskeguiden fungerade 
utmärkt på många sätt, men behövde 
göras om med jämna mellanrum för 
att innehålla aktuella fiskeregler. Den 
nya guiden kommer ständigt att ha de 
aktuella reglerna. Dessutom tillkommer 
information om vilka arter som finns i 
det aktuella vattnet och vilka faciliteter 
som finns där. Detta för att du lätt ska 
kunna ta reda på om fisket är barnvän-
ligt eller fyller andra behov.

Självklart finns alla gamla funktioner 
kvar och guiden går också att få tag 
på i pappersform från turistbyråerna 
eller Länsstyrelsen, precis som förut. 
Det som inte finns i pappersversionen 
är sökmöjligheten och tillgången till 
ständigt aktuella regler.

Jimmy Blom
jimmy.blom@lansstyrelsen.se

Fishprep på webben.

Fiskeguide i mobilen
Länsstyrelsen har finansierat en ny fiskeguide med smarta funktioner 
som finns tillgänglig via mobilen och datorn. 

KURSER OCH AKTIVITETER
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Fältvandring viltskador
Valla Gård i Husby-Oppunda

11 juni, kl 15.00
Hushållningssällskapet bjuder in till fältvandring med 
tema Viltskador i vårgrödor. Vi tittar i demonstrations-
odlingen och diskuterar viltskador samt motåtgärder. 
För vägbeskrivning på Eniro - sök på Husby-Valla 4. 
Medverkande: växtodlingsrådgivare Anna Linnell och 
Marie Lundberg från Hushållningssällskapet.

Vid frågor ring Marie Lundberg, 070-644 52 12

http://fishprep.com
mailto:jimmy.blom%40lansstyrelsen.se?subject=
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Kurser 2014
HÄSTSEMINARIUM

KURSER OCH AKTIVITETER

Den glada och friska hästen
Hjermesta gård arrangerar unikt hästseminarium 
i Nyköping
Fokus på stallmiljö för att minska risk för skador, sjukdomar och 
beteendestörningar. Föreläsare är Linda Keeling, professor i etologi
på SLU, och Per Michanek, praktiserande hästveterinär och galopp-
tränare.

I samarbete med Länsstyrelsen och Agria Djurförsäkringar.

Datum          Torsdagen den 18 september
Tid                Kl 9.30-17.00  
Plats             Culturum, Nyköping
Pris              450 kr
                     Fika ingår. 20% rabatt om du anmäler 
                          dig senast 19 juni, ange kod 
                          Länsstyrelsen i anmälan
Anmälan     Johanna Frieberg, epost: 
                          johanna@hjermesta.se
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Lär dig bygga en gärdesgård!
Årby naturreservat, Eskilstuna

26 juni, kl 9.00-17.00
Heldagskurs med Kjell Gustafsson från Ängagärdet Natur och 
Kultur där vi lär oss allt om gärdesgårdar och hur man bygger dem.

Lieslåtter
24 juli, kl 9.00-16.00
Hedäng, Julita. Heldagskurs i konsten att slå med lie. Kjell Gustafsson 
berättar om liens historia och lär oss slipa och hantera en lie.

25 juli, kl 9.00-16.00
Veckla, Flen. Heldagskurs för dig som redan kan grunderna men vill 
utveckla din slåtterteknik och lära dig mer. Christer Boëthius och Kjell 
Gustafsson är kursledare.

Mer information och anmälan finns på 
lansstyrelsen.se/sodermanland

Håll utkik efter aktuella kurser i kalendern på 
länsstyrelsens webbplats lansstyrelsen.se/sodermanland

http://lansstyrelsen.se/sodermanland
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Här når du oss!
TELEFONLISTA

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

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

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

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

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

Funktionschef Landsbygdsutveckling
Christina Petersson ......................................223 42 67
Maria Widemo from 18 juni ..........................223 42 84

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

Förprövning och byggnadsfrågor
Kristina Thunström .......................................223 42 76

Greppa Näringen
Jenny Johansson..........................................223 42 56
Jon Wessling ................................................223 42 77

Husdjursrådgivning
Malin Nilsson (tjänstledig) ............................................
Kristina Thunström .......................................223 42 76

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 och Kommersiell service
Marianne Skantz...........................................223 42 73
Jan Petersson...............................................223 42 68

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, Länsveterinär ................223 42 59
Britt-Liz Olsson .............................................223 42 66

Djurskydd jourtelefon ................................223 41 50  
Fredrik Bergh ................................................................
Jennie Eklund ...............................................................
Kristina Holmström .......................................................
Ulrike Segerström .........................................................
Monica Ängehult ...........................................................
Kim Björk ......................................................................
Peter Tegeling ...............................................................

LOVA
Lars Juhlin ....................................................223 43 01
Åsa Kuhlau ...................................................223 42 58

Tillståndsprövning enligt miljöbalken
Ulrika Schröder .............................................223 43 12



   Det är otroligt 
 vad man kan hitta 
när man letar efter   
 något annat!

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   
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Sommar på Stendörren 2014
Gratis guidningar ca 30 min med start kl 14.00 vid Naturum
17 maj-15 juni samt 25 aug-14 sept lördag och söndag
23 juni-24 aug dagligen

I juli och augusti med följande teman
Måndag & torsdag - Östersjön och livet under ytan
Tisdag & fredag - Natur och kultur i skärgården
Onsdag & lördag - Skärgårdens ursprung från urberg till strand  
 
Kostnadsfria föreläsningar/aktiviteter
Under sommaren kan du bla få möjlighet att handla på skärgårdsmarknaden, 
gå på vattenskola, följa med på floravandring samt prova på geocaching.
 
Guidade kajakturer samt yogapaddling i skärgården
 
Barnaktiviteter för hela familjen vid Naturum
Både på land och i vattnet lever mängder av spännande smådjur.
Med start kl 11.00 och kl 15.00 spanar vi efter smådjur kring Naturum.
17 maj-15 juni samt 25 aug-14 sept lördag och söndag  
23 juni-24 aug dagligen
 
Tipspromenad från andra parkeringen till Naturum
Utställning Årets tillfälliga utställning i Naturum är 
AquAliens - om främmande arter i våra vattenmiljöer.

Naturum har öppet
Maj och sept kl 12-16 vardagar, kl 10.00-17.00 helger
Juni-aug kl 10.00-18.00 dagligen  

Kontakta naturum på tel 0155-26 31 80
naturumstendorren@lansstyrelsen.se
Läs mer på naturumstendorren.se

Tillagning
1. Tvätta av sparrisen och bryt av
    den träiga rotänden.
2. Grilla sparrisen just innan ni 
    ska äta medan köttet eller fisken 
    vilar i en bit folie, ca 1,5-2 minuter 
    med knopparna åt det svalare 
    hållet.
3. Strö på lite flingsalt och en tesked 
    smör på sparrisen innan servering.

Låt dig väl smaka!

Sparrisen på bilden är odlad av
Kalle Källander, Sörtorp, 
Katrineholm

- grilla färsk sparris
Primörtider

En smak av Sörmland!

Nu i grill- och primör-
tider, vad passar inte 
bättre än att grilla lite 
grön sparris!

mailto:naturumstendorren%40lansstyrelsen.se%0D?subject=
http://naturumstendorren.se

