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Vattenbrukets
möjligheter
Odling av vattenlevande djur och växter i vattenbruk
är idag den snabbast växande livsmedelssektorn
i världen, men i Sverige har utvecklingen varit blygsam.
Läs mer på sidan 10-11
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Gårdsstöd 2015

Årets älgjakt

2015 startar flera av stöden i det nya landsbygdsprogrammet
och ett nytt gårdsstöd införs.

Älgjakten i Södermanlands län börjar i år den
13 oktober och pågår till den 28 februari.

Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 8
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Ledare

Start för det nya
landsbygdprogrammet
Alldeles nyligen öppnade den nya e-tjänsten för bredband
och investeringsstöd i det nya landsbygdsprogrammet.
Det är ett helt nytt sätt att söka landsbygdsstöd och
meningen är att det ska bli enklare för stödsökande.
Inom de traditionella jordbrukarstöden har ansökan via internet varit en
verklighet under flera år och är nu ett väl inarbetat system med ansökan
och kommunikation via webben.
Som många säkert känner till så är det endast några få stöd som öppnar nu
i höst. Det är bredband och investeringsstöd för djurstallar där djurantalet
ökar, som är först ut. Från och med januari nästa år öppnar startstöd och
rovdjursstängsel och sedan öppnar resterande stöd succesivt fram till 2016.
Redan nu kan du dock söka stöd för rovdjursavvisande stängsel på kriterierna
från det gamla programmet. Det kan också bli öppningar för att kunna söka
startstöd inom kort då det varit ett visst återflöde av outnyttjade stödpengar
som nu frigörs för nya ansökningar. Då kommer det liksom för rovdjursstängsel, att vara på de gamla reglerna.
Matmagasin för Sörmland
I början av sommaren gav Länsstyrelsen ut magasinet Stolt Mat i Sörmland
som på olika sätt lyfter fram och belyser all den livsmedelsprakt vi har i vårt
län. Allt ifrån ost, bröd, grönsaker, drycker, kött och vilt finns med och det
är en fröjd att läsa om alla de duktiga och fantastiska människor som arbetar
med mat. Vi har lantbrukare, bagare, förädlare, restauratörer med flera som
har sin passion inom producent- eller konsumtionsled. Magasinet finns hos
alla kommuner och turistbyråer i länet och hos flera av matproducenterna.
Har du inte sett magasinet finns det att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida.
Hedervärd tredjeplats
När vi har mat på temat kan jag passa på att berätta att Strängnäs kommun
prövade vingarna och sökte till Årets Matlandethuvudstad. Det är en del
i satsningen och visionen Sverige - det nya Matlandet och har pågått i fyra
år. Bland tretton ansökningar valdes fem stycken ut för att gå vidare till en
slutomgång. Där prövades städernas insatser inom matområdet mot varandra.
Längsta strået drog Växjö som får stå värd för Årets matlandethuvudstad
2015. Strängnäs som betraktades som en rookie, tog en hedrande tredjeplats.
Att det i Södermanland finns en lång tradition och stor kunskap inom matområdet är fantastiskt och vi har dessutom potentialen att växa och bli ännu
bättre. Detta är en stark utvecklingskraft för vårt län.
Nyköping den 22 september 2014

lansstyrelsen.se/sodermanland

Nya landsbygdsprogrammet
öppnar för ansökningar
FOTO / JULIANA WIKLAUND, JOHNER BILDBYRÅ AB

Den 3 september öppnade den nya e-tjänsten hos Jordbruksverket
för ansökan om företags- och projektstöd.

Stöd till investeringar i bredband öppnar nu för ansökan.

Det svenska landsbygdsprogrammet
är formellt ännu inte godkänt av EUkommissionen, men öppnar ändå för
ansökningar. Det är stöd till investeringar
i bredband som nu öppnar för ansökan.
Jordbruksföretagare kan även ansöka
om stöd för om-, ny- och tillbyggnation
av djurstallar, under förutsättning att

djurantalet ökar. För att underlätta ansökan finns en e-tjänst för ansökningar
på Jordbruksverkets webbplats. Beslut
om stöd kan inte fattas förrän programmet är godkänt, tidigast i slutet av maj.
Fram till dess får den som söker stöd
påbörja sin investering men gör det på
egen risk.

INFORMATION

Tidplan för de olika stöden
i landsbygdsprogrammet
• Startstöd för unga lantbrukare
(från januari 2015)
• Investeringsstöd till jordbruk, trädgård
och rennäring från sommaren 2015
(vissa delar startar hösten 2014)
• Förädlingsstöd (från sommaren 2015)
• Investeringsstöd till annan verksamhet än jordbruk, trädgård, rennäring
och skog (från sommaren 2015)
• Investeringsstöd i bättre djurvälfärd
(från sommaren 2015)
• Investeringsstöd i omarrondering och
infrastruktur för skog (från januari 2016)
• Projektstöd till investeringar i småskalig infrastruktur (från sommaren 2015)
• Projektstöd till investeringar i grundläggande tjänster på landsbygden
(från sommaren 2015)
• Projektstöd till investeringar i infrastruktur för rekreationsändamål och
turistinformation - förutsättningsskapande insatser inom matupplevelser (från sommaren 2015)
• Projektstöd till utredningar och
restaurering av natur- och kulturmiljöer
(från sommaren 2015)

KURSER OCH AKTIVITETER

Bygg säkert!
Två kursdagar som ger dig svar på hur du bygger säkert. Kursen följer det utbildningsmaterial som
Hushållningssällskapet tagit fram på uppdrag av Boverket och Jordbruksverket. Säkert byggande,
smart upphandling, lagstiftning för byggnation och arbetsmiljö, miljö och djurskydd m m.
Byggrådgivare och lantbrukare medverkar.

Plats & Tid

Studiefrämjandet, Portalgatan 2, Uppsala
- 23 oktober 09.30-16.30 och
- 30 oktober 09.30-16.30
Ostbiten café och gårdsmejeri, Vintrosa Örebro
- 6 november 09.30-16.30 och
- 13 november 09.30-16.30

Anmälan
Kostnad
Kontaktperson

Bindande anmälan senast 16 oktober till
Karin Kinander, karin.kinander@hushallningssallskapet.se
1000 kr exkl. moms per företag. Lunch och kaffe till självkostnadspris.

Karin Kinander 0733-36 76 69
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Jordbrukarstöden 2015
FOTO / MONIKA GUSTAFSSON

2015 startar flera av stöden i det nya landsbygdsprogrammet och ett nytt gårdsstöd införs.
EU ska granska Sveriges förslag till nya stöd och regler. Det innebär att det fortfarande kan
bli lite ändringar och att detaljerade stödregler och ersättningsnivåer ännu inte är beslutade.

Nötkreaturstödet är ett nytt stöd som införs 2015 och kommer att ges för nötkreatur äldre än ett år.

Gårdsstödet
De nuvarande stödrätterna för gårdsstöd
kommer att finnas kvar. Om du har fler
stödrätter än godkänd areal i SAMansökan 2015 kommer de överflödiga
stödrätterna att dras in. Man kan alltså
inte längre ”rotera” stödrätter.
Det kommer att vara möjligt att söka
stödrätter ur den nationella reserven.
Det gäller lantbrukare som startar sin
verksamhet 2015 och unga lantbrukare
under 40 år som har drivit sin verksamhet i högst fem år. Det kan bli fler
grupper som får möjlighet att söka
stödrätter ur nationella reserven.
Stödrätternas värde ska jämnas ut så att
alla stödrätter har samma värde. Utjämningen görs successivt fram till år 2020.
Från 2015 kommer det bara finnas en
region för stödrätterna i hela landet.

I det nya gårdsstödet kommer det att
finnas skötselvillkor som innebär att
man måste utföra regelbunden jordbruksverksamhet för att hålla marken
i bra skick. Reglerna för vem som kan
få gårdsstöd blir lite strängare 2015.
Företag som driver flygplats, vattenverk, fastighetsföretag, permanenta
sport- eller rekreationsanläggningar
eller tillhandahåller järnvägstjänster kan
inte få gårdsstöd. Det kommer dock att
finnas undantag från regeln. Gårdsstödet kommer att minskas 2015 och
pengarna kommer att föras över till de
nya stöden förgröningsstödet, stödet till
unga jordbrukare och till nötkreatursstödet.
Förgröningsstödet
Förgröningsstödet är ett nytt stöd.
Villkoren för att få fullt förgröningsstöd beror en del på hur din produktion

ser ut. Om du bara söker gårdsstöd för
betesmark finns inga särskilda villkor.
Om du har åkermark måste du uppfylla
villkor för variation av grödor och för
ekologiska fokusarealer. När du räknar
ut hur mycket åkermark du har för förgröningsstödet ska du räkna bort arealer
med permanenta grödor och mark som
haft vall i minst fem år i rad.
Om du har mellan 10 och 30 ha åkermark ska du ha minst två grödor på din
mark. Har du mer än 30 ha åkermark
ska du ha minst tre grödor. De två grödorna som du har mest av får tillsammans täcka maximalt 95 procent av
arealen. Den enskilt största grödan får
täcka maximalt 75 procent av arealen.
Kravet på ekologiska fokusarealer
gäller om du har mer än 15 ha åkermark. Fem procent av din åkermark

lansstyrelsen.se/sodermanland

Om minst 75 procent av din åkermark
är träda och resten av din åkermark är
mindre än 30 ha är du undantagen från
villkoret om ekologiska fokusarealer.
Om din produktion är certifierad enligt
ERSÄTTNINGAR

Följande areal- och djurersättningar
ingår i det nya landsbygdsprogrammet. Observera att vissa ersättningar
går att söka först 2016.
Miljöersättningar:
• Ekologisk produktion
• Omställning till ekologisk produktion
- Nytt
• Betesmarker och slåtterängar
• Restaurering av betesmarker och
slåtterängar
• Skötsel av våtmarker och dammar
• Vallodling
• Skyddszoner, 2016
• Minskat kväveläckage, 2016
• Hotade husdjursarter, 2016
Miljöinvesteringar:
• Stängsel mot rovdjur
• Miljöinvestering - förbättra vatten
kvalitet - Nytt
• Anlägga och restaurera våtmarker
och dammar för förbättrad vatten
kvalitet
• Engångsröjning av betesmark,
mindre ytor - Nytt
• Reglerbar dränering, 2016
• Anlägga tvåstegsdiken, 2016
Djurvälfärdsersättningar:
• Extra djuromsorg för suggor
• Kastrering av grisar
• Utökad klövhälsovård för mjölkkor,
2016 - Nytt!
• Extra djuromsorg för får, 2016 - Nytt

EUs regler för ekologisk produktion
behöver du inte uppfylla villkoren för
förgröning för att få ersättningen.
Jordbrukarstöd i Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Det är nu beslutat vilka ersättningar
som kommer att ingå i det nya landsbygdsprogrammet. De mer detaljerade
skötselvillkoren för stöden kommer
att beslutas senare i förordningar och
föreskrifter. Det finns ännu inga beslut
på vilka ersättningsnivåer som kommer
att gälla.
Övriga stöd
Nötkreaturstödet är ett nytt stöd som
införs 2015 och kommer att ges för
nötkreatur äldre än ett år.

Kompensationsbidraget kommer att
finnas kvar men vissa regler kommer att
ändras. De nuvarande områdena behålls
till att börja med, men senast år 2018
kommer en ny indelning av områdena
för kompensationsbidraget.
Stöd till unga jordbrukare kommer att
införas 2015. Stödet kommer att kunna
sökas av lantbrukare som är 40 år eller
yngre och som har startat en jordbruksverksamhet. Stödet betalas ut för högst
90 ha under som mest fem år.
Du hittar mer information och uppdateringar på jordbruksverkets
webbplats: jordbruksverket.se.
Mirjam Nestor
mirjam.nestor@lansstyrelsen.se

Utbetalningsplan för
Jordbrukarstöd 2014
Nu finns preliminära tider för när stöden betalas ut 2014.
När du loggar in på ”Mina sidor” på
Jordbruksverkets webbplats kan du se
om Länsstyrelsen har fattat beslut om
din utbetalning och hur stort årets stöd
blir. I år är den första delutbetalningen av
miljöstöden planerad till den 17 oktober.
Delutbetalningen är på 75 procent av det
totala beräknade beloppet.
Robin Davies
robin.davies@lansstyrelsen.se
PLANERADE UTBETALNINGSTILLFÄLLEN

Miljöersättningar, regionalstöd och våtmarker
17 oktober / Delutbetalning på 75 procent.
29 december / Slututbetalning av miljöersättningar
Efter nyår kommer kvarvarande miljöersättningar att betalas ut
i januari, februari och mars 2015.
Gårdsstöd
1 december
Utbetalningsdatum för flertalet, de som vi inte hinner handlägga klart till
dess får utbetalt 29 december eller 15 januari, därefter sker utbetalning
av återstående stöd varje vecka.
Stöd för kvalitetscertifiering
Utbetalning för kvalitetscertifiering är planerad till slutet av april-maj 2015.

FOTO / FREEIMAGES

ska då utgöras av så kallade ekologiska
fokusarealer. Du kan välja att ha en
eller flera typer av följande ekologiska
fokusarealer:
• träda
• salix
• kvävefixerande grödor, det vill säga
baljväxter
• obrukade fältkanter på åkermark, det
vill säga en remsa utmed åkerkanten
där man inte har någon produktion
• vallinsådd på våren eller försommaren i en huvudgröda. Det får inte
vara arealer som du får miljöersättning för minskat kväveläckage för.
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Nya regler vid föranmälan
av kontroller
Som en del av den så kallade ”Förenklingsresan” har nya
regler för föranmälan av kontroller tagits fram.

• Djurstödskontroll, registerkontroll och
tvärvillkorskontroll för märkning och
journalföring av djur får anmälas max
48 timmar i förväg.
• Tvärvillkorskontroll av foder och djur
(ej märkning och journalföring) får
anmälas max 24 timmar i förväg.
• Kontroll av arealbaserade stöd och
arealbaserade tvärvillkor får föranmälas max 14 dagar i förväg.
Vid samordning av kontroller är det den
kontroll med kortast föranmälningstid
som styr. Samordning tillämpas för att
lantbrukaren ska få så få besök som
möjligt. I vissa fall kommer olika kontrollanter vid olika tillfällen, eftersom
de är specialiserade på olika typer av
kontroller. Till exempel vid areal-, och
djurskyddskontroller. Arealkontroller
utförs på sommarhalvåret medan djurskyddskontroller av lantbrukets djur
oftast görs under stallperioden.

Finns det kontroller som inte får
föranmälas?
Kontroller som blivit uttagna på grund
av tips ska inte föranmälas. Inte heller
djurkontroller som görs på grund av
avvikelser tidigare år.

FOTO / CHRISTINA ERDTMAN

Kontroller får i normalfallet föranmälas
om det inte är tydligt att syftet med
kontrollen äventyras. Det finns olika
riktlinjer för olika kontroller:

Vad händer vid vägran av kontroll?
Om lantbrukaren av någon anledning
inte tillåter stöd- eller tvärvillkorskontroll kan det bli avslag på hela EUstödsansökan. Kontroll av djurmärkning och registrering samt djurskydd
måste alltid genomföras. I de fall dessa
kontroller nekas måste de utföras med
assistans av polis.
Länsstyrelsen hoppas på er förståelse
när vi ska utföra kontrollerna. Vi
försöker samordna kontrollerna och
vara så effektiva som möjligt. Utan
kontroller får vi inte betala ut några
pengar alls.

Samordning tillämpas för att lantbrukaren
ska få så få besök som möjligt. Kontroll av
djurmärkning och registrering samt djurskydd
måste dock alltid genomföras.

Christina Erdtman

Christina.erdtman@lansstyrelsen.se

Bättre mobiltäckning
FOTO / FREEIMAGES

Länsstyrelsen i Södermanlands län
har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att genomföra en regional dialog
för förbättrad mobiltäckning inom det
geografiska området: Gotlands, Jönköpings, Stockholms, Södermanlands,
Uppsala och Östergötlands län.
I oktober anordnar Länsstyrelsen en
konferens vars syfte är att sammanföra
teleoperatörer med lokala och regionala
företrädare som kan medverka till och
stödja utbyggnaden av infrastruktur för
mobil kommunikation.
Bättre infrastruktur för mobil kommunikation.

Bland föreläsarna märks namn från
bland annat Post- och Telestyrelsen,
Täckningskollen och .SE. Under dagen
kommer även en debatt att hållas med
fokus på hur vi går vidare med arbetet
för bättre mobiltäckning i vår region.
Jan Petersson
jan.petersson@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/sodermanland

Plantera ett vårdträd!
Ett vårdträd var i svensk folktro det träd man planterade mitt på gårdstomten på en
bondgård och som man trodde skulle bära släktens lycka och välgång.
FOTO / PETRA LUNDIN

eller lind. Även ek och hästkastanj har
varit relativt vanliga, medan vildapel,
oxel och björk har varit mindre förekommande. På gårdar som ligger i mellan- och skogsbygderna har även rönnen
förekommit som vårdträd. Asken har
urgamla anor som vårdträd vid gårdar
och trädet kan bli mycket gammalt,
250-400 år samt mycket grov och stor.
Vårdträden har ofta uppnått en ansenlig
ålder eftersom de hela tiden stått fritt i
ett ljusöppet och soligt läge. Detta har
gynnat dess tillväxt och ett gammalt
vårdträd är ofta mycket rikt biologiskt
sett. Grova fritt stående lövträd generellt, och däribland vårdträd, utgör boplatser för flera hålbyggande fågelarter
samt är bra för födosök. Träden är också
mycket viktiga för många insektsarter
samt mossor och lavar.
Skötselråd för vårdträd:
• Röj bort sly kring äldre vårdträd, så att
de får så mycket sol som möjligt på
stammen.
• Om ett gammalt vårdträd dör kan man
med fördel lämna kvar det på gårdsplanen, för att gynna den biologiska
mångfalden.
• Plantera dock gärna ett nytt lövträd på
gården, som ersätter detta i framtiden.
Vårdträdet var det träd som planterades för att skydda och vaka över människor och
byggnader. Vilket trädslag som planterades varierar efter var i landet vårdträden växer.

Vård betyder ”skyddsande” och härleds
ur det fornsvenska ordet ”varper” som
betyder vakt. Trädet har ofta planterats
vid någon speciell händelse - som någons födelse eller när gården byggdes.
Vårdträdet planterades för att vaka
över människor och byggnader. Man
trodde att vättarna, småfolket, bodde
under vårdträdet och höll man sig väl
med dessa skulle de skydda gården från
olika olyckor, sjukdomar och missväxt.
Skräcken för just eld var stark och ett
vanligt problem som man försökte
skydda sig emot genom att be till trädet
och dess invånare. Om man kunde få
småfolket på sin sida som kunde skydda

mot och varna för elden var mycket
vunnet. Man trodde att speciellt lind
skulle skydda mot blixt och åska och
därmed blev det ett vanligt vårdträd.
Eftersom rönnen var ihopkopplad med
åskguden Tor trodde man att även den
skulle skydda gården från blixtnedslag.
Ibland trodde man att de avlidnas själar
bodde i vårdträdet och då tog man
extra väl hand om just det trädet.
Vilket trädslag som planterades
varierar efter var i landet eller regionen vårdträden växer. Ibland har för
orten mindre vanliga träd använts. De
vanligaste vårdträden på gårdstomter
i södra Sverige är dock alm, ask, lönn

• Kapa inte bort döda grenar på gamla
lövträd om det inte är alldeles nödvändigt. Dessa är mycket viktiga för
speciellt vedlevande insekter.
Idag behöver vi inte vara rädda för
vättar, men för den skull kan man ändå
gärna föra traditionen vidare genom att
plantera ett vårdträd på gården av andra
anledningar. Exempelvis då ett barn
fötts inom familjen.
Malin Almquist
malin.almquist@lansstyrelsen.se
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Nu är det inte många dagar kvar till årets älgjakt startar - varje fälld älg ska raporteras in hos
Länsstyrelsen på älgdata.se

Årets älgjakt

13
O K TO B E R

Älgjakten i Södermanlands län börjar i år den 13 oktober och pågår till den 28 februari.
Under den tiden får älg jagas inom områden som har registrerats som licensområde eller
älgskötselområde av Länsstyrelsen. För mark som inte har registerats hos Länsstyrelsen
får jakt efter kalv ske från den 13 till den 17 oktober.
Målsättning för älgstammen
Samtliga jaktområden i länet ska följa
den målsättning för älgstammen i
Södermanlands län som Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om (rapport 2012:16). Målsättningen är bland
annat att uppnå balans mellan viltstammarnas storlek och de skador de åstadkommer samt att uppnå stammar av god
kvalitet. Målsättningen finns att läsa i
sin helhet på Länsstyrelsens webbplats,
lansstyrelsen.se/sodermanland.
Etik och jakt
Enligt jaktlagen är varje enskild jägare
skyldig att bedriva jakten på ett sådant
sätt att viltet inte utsätts för onödigt

lidande samt att inte utsätta människor
och egendom för fara. Det gäller också
att jakt eller jaktträning med hund ska
bedrivas på ett sådant sätt att viltet, med
hänsyn till hundens egenskaper eller
snö-, is- och temperaturförhållandena,
inte utsätts för onödiga påfrestningar.
Anmälan av brott mot jaktlagen ska
lämnas till polisen.
Anmäla jaktresultat
Varje fälld älg ska rapporteras in
senast två veckor efter att den fällts.
Avskjutningen kan rapporteras på
algdata.se. Senast två veckor efter
avslutad jakttid ska älgjakten också
slutrapporteras i älgdata. Därefter beta-

las fällavgifterna in med hjälp av de
uppgifter som fås vid slutrapporteringen. För vuxen älg är avgiften
1 100 kronor och för kalv 200 kronor.
Ansöka om registrering
För att ansöka om att gå in i ett registrerat jaktområde eller ansöka om en ny
registrering inför nästa jaktår (2015/16)
ska ansökan lämnas till Länsstyrelsen
senast den 31 januari 2015.
Samtidigt ska en ansökningsavgift på
2 300 kronor betalas till Länsstyrelsens
plusgiro 35174-2.
Helena Söderlund

helena.soderlund@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/sodermanland

Jaktsäsong

- att tänka på vid jakt med hund

Efter en lång väntan är det åter dags att låta jakthunden jobba i skogen. För att jakten
ska bli så optimal som möjligt för både hund och jägare finns det en hel del saker att
tänka på vad gäller skötseln av hunden och djurskyddslagens krav på hundägaren.
FOTO / JOSEFIN LINUSSON

Vatten och foder
Jakthundar som jobbar mycket behöver
utfodras med ett bra foder som gör att
hunden håller sig i normalt hull och
som gynnar återhämtningen. En hund
som jobbar större delen av dagen måste
ständigt få möjlighet att dricka vatten
och kan även behöva utfodras någon
gång mitt på dagen. En pigg och skärpt
hund kan fatta smartare beslut och
undvika att hamna i situationer där den
kan skada sig.
Vid utfodring i samband med fysisk
aktivitet är det viktigt att hunden är lugn
både vid utfodring och att den får vila
innan den ska ut och jaga igen, annars
finns risken att hunden får magomvridning. Skulle hunden drabbas av magomvridning är det snabbaste vägen till
veterinären som gäller.
Bil- och burförvaring
I samband med jakt är det tillåtet att
förvara hund i bur och bil i max åtta
timmar per dygn, under förutsättning att
hunden rastas minst var tredje timme.
Vid mycket kallt eller varmt väder kan
det vara mindre lämpligt att förvara
hunden i bil. En blöt hund som stängs in
i en kall bil kommer dessutom förmodligen att göra av med sin energi för att
hålla värmen istället för att ha energi
kvar till jakten.

Foder, vatten och en fysisk god hälsa är viktigt. En pigg och skärpt hund kan fatta
smartare beslut och undvika situationer där den kan skada sig.

Förebygg skador
Är hunden i god fysisk kondition? För
att undvika att hunden skadar sig och
för att den ska orka jobba i skogen behöver hunden även utanför jaktsäsongen
hållas i god kondition.
Innan varje jaktdag bör man se till att
hundens trampdynor och klor i är god
kondition. Hundar gör oss inte alltid

uppmärksamma på om de skadar sig
och därför bör man även visitera sin
hund vid upprepade tillfällen under
jakten.
Precis som för oss människor kan det
vara en god idé att ha enklare förstahjälpenutrustning till hunden och även
veta var närmaste veterinär finns om
olyckan är framme.

Ibland kan man tillfälligt behöva binda
upp hunden och nära tillhands är ofta
bilens dragkrok. Olyckor sker emellanåt
där hundar bundna till dragkroken har
glömts bort vid avfärd. Sådana situationer slutar ofta olyckligt. Om en hund
ska bindas vid motorfordon ska det
finnas en särskild uppbindningsanordning som måste avlägsnas innan
fordonet kan lämna platsen.
Josefin Linusson
Josefin.linusson@lansstyrelsen.se
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Vattenbrukets möjlig
Odling av vattenlevande djur och växter i vattenbruk är idag den snabbast växande
livsmedelssektorn i världen, men i Sverige har utvecklingen varit blygsam. Då havens
fiskbestånd minskar, finns en fortsatt stor utvecklingspotential av vattenbruksnäringen
för att lyckas möta marknadens ökande efterfrågan på fisk- och skaldjursprodukter.

Extensivt vattenbruk i sötvatten
- dammar
Exempel – karp, som
odlas tillsammans
med andra arter som
sik, gös, gädda och
mal.

Vattenbruk med
marina arter
i anläggningar
på land- och
i konstgjorda
bassänger
Exempel – piggvar

Extensivt vattenbruk i bräckt
vatten – skapade
strandsjöar
Exempel – ål, störfisk, räkor och andra
skaldjur

Vattenbrukets många möjligheter. Redigerad bild från Europeiska kommissionens tekniska vattenbruksrapport 2012.

Variationsrik bransch
Vattenbrukssektorn är bred och erbjuder en rad alternativa sätt att bedriva
odlingar, vilka kan anpassas efter tid,
kunskap och de resurser man har.
I Sverige odlas vanligen regnbåge,
röding, abborre och gös, men vatten-

bruk kan innefatta allt från fisk och
kräftor till musslor och alger. Odlingarna kan ske i kassar i öppet vatten,
slutna dammar eller i landbaserade
odlingskar. Det stora utbudet av arter
och metoder gör det möjligt att anlägga
en odling med särskilt fokus på hög

intensitet och snabb ekonomisk omsättning eller mer uthålliga system som inte
kräver fodertillförsel, syresättning eller
vattenrening.
Fodereffektivt och klimatsmart
I jämförelse med annan köttproduktion

lansstyrelsen.se/sodermanland

heter
Intensivt vattenbruk
i sötvatten - bassänger
Exempel – regnbåge, ål,
mal och störfisk

I kommande nummer av Aktiv
Landsbygd får vi ta del av en lantbrukares berättelse om hur han har
gått från jordbruk till vattenbruk
och vi ska även reda ut var man kan
vända sig om man är intresserad av
att starta upp en vattenodling.

Havsbruk med
burar
Exempel – lax
och gös

Odling av skaldjur
Exempel – ostron och
blåmusslor

är fiskodling den metod som kräver
minst mängd foder per producerat kg
benfritt kött. Denna fodereffektivitet
varierar dock mellan olika fiskarter och
metoder. Vattenbruk är också den minst
klimatpåverkande produktionen av kött
och många odlingar kan bidra med så

kallade ekosystemtjänster. Exempelvis
fungerar musselodlingar som effektiva
näringsfiltrerare i övergödda vattendrag
och vid skörd kan de användas som
fiskfoder eller som gödsling och kalkning av åkrar.
Stor potential i Södermanland
Vattenbruk har traditionellt sett varit en
kust- och landsbygdsnäring och under
den nya perioden för EU:s havs- och
fiskeriprogram 2014-2020 genomförs en
satsning för att främja hållbar utveckling av denna sektor. Flertalet samarbeten pågår nu mellan forskningsvärlden och lantbrukare för att kombinera jordbruk med vattenbruk genom
att exempelvis använda gamla stallar
och ladugårdar för att starta landbaserade fiskodlingar. Med den stora
jordbruksnäringen som idag finns
i Södermanland ges goda chanser att
etablera vattenbruk, även om det inledningsvis kräver en del ekonomiska och
kunskapsmässiga investeringar.
Även framgångsrika exempel återfinns
på hur man kan gräva dammar i åkerlandskap för att fånga upp näring och
producera musslor och kräftor. Genom
närheten till större städer har Södermanland tillgång till en bred marknad som
eftertraktar lokalt och hållbart producerade livsmedel.

,,
Det finns en ständig
efterfrågan på fisk och
skaldjur och vattenbruken
har ju fördelen att de
kan ge säkra besked
om leveranser, till
skillnad från yrkesfisket.
- menar Malin Skog, marinbiolog på
Jordbruksverket. Vattenbrukssektorn
utvecklas snabbt och nya metoder för
effektivisering av hållbara odlingar
tillkommer ständigt.
Vill du veta mer om vattenbruk kan du
gå in på svensktvattenbruk.se eller
kontakta Länsstyrelsen.
Isabell Stenson
Jimmy Blom
jimmy.blom@lansstyrelsen.se
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Insatser för bättre vatten
- åtgärdsprogram på förslag

FOTO / JOHANNA ÖHR

För att nå god status i våra vatten krävs insatser på
flera plan, nu arbetar vattenmyndigheterna med hjälp
av länsstyrelserna med förslag till åtgärdsprogram.

arbetet och framförallt för att höra
åsikter och tankar kring vattenförvaltning och åtgärdsarbetet på mer lokal
nivå.
Det är viktigt att påpeka att de åtgärdsprogram som fastställs innehåller
generella åtgärder för kommuner och
myndigheter att arbeta vidare med.
Platsspecifika åtgärder som till exempel kan hittas i VISS är inte definitiva
förrän en åtgärd är förankrad med
inblandade intressenter/markägare och
finansiering finns för utförandet.
Vattenfrågorna behöver få utrymme
när vi planerar vårt samhälle. Myndigheterna kan hitta lösningar men det
kräver gemensamma ansträngningar
och investeringar från såväl kommuner och myndigheter som företag och
privatpersoner.
Anna Nydahl
anna.nydahl@lansstyrelsen.se

Vatten är inte vilken vara som helst, utan ett arv som måste skyddas försvaras och
behandlas som ett sådant (ur Eu:s ramdirektiv för vatten).

Sverige tog 2009 ett steg framåt mot
bättre vatten och fastställde förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Sveriges fem
vattendistrikt. Just nu jobbas det för
fullt med att ta fram nya dokument för
sjösättning i december 2015. Redan
under december i år kommer dock
förslagen publiceras för att samverkan
och samråd ska kunna ske. Då har
ni alla chansen att påverka.
Miljöproblem
I Södermanland är det största miljöproblemet för våra vatten övergödning och
det är här störst fokus på åtgärder ligger
i vårt område. Effekterna av övergödning ser vi i form av övergödda sjöar
och havsvikar, syrefattiga kustvatten
och algblomning. Ett annat stort
miljöproblem är ”fysisk påverkan”
som bland annat innebär problem med
hinder i fiskars vandringsväg. Även
åtgärder mot miljögifter behöver
genomföras.
Åtgärdsprogram
Vattenmyndigheterna, med hjälp av
länsstyrelserna, tar just nu fram ett
åtgärdsprogram för varje distrikt.
Södermanland tillhör Norra Östersjöns
distrikt. Där redovisas de åtgärder som
kommuner och myndigheter behöver

vidta för att alla vatten inom distriktet
ska uppnå miljökvalitetsnormen, god
status.
I Åtgärdsprogrammet förtydligas hur
respektive åtgärd bidrar till att minska
olika miljöproblem. Där ges också
exempel på konkreta åtgärder som kan
bli resultatet när kommuner, myndigheter och andra organisationer vidtar
de övergripande åtgärderna. En viktig
princip är att åtgärderna ska vara kostnadseffektiva. Åtgärdsprogrammet kan
fungera som hjälp att se var det är störst
behov av åtgärder och vilka åtgärder
som behövs vid vilket vatten.
Samråd
Innan det nya åtgärdsprogrammet
fastställs sker en samrådsperiod. Då
kan alla som vill lämna synpunkter på
förslaget. Vattenmyndigheten kommer tillsammans med Länsstyrelsen att
anordna ett samrådsmöte för länet dit
alla intresserade är välkomna. Detta
kommer att ske under januari-februari
2015 och annonseras ut i bland annat
dagspressen.
Länsstyrelsens ambition är sedan att
under våren 2015 komma ut och informera kommuner, organisationer, företag
och andra intressenter om det pågående

MER INFORMATION

Information om Sveriges sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten
finns i Vattenmyndigheterna och länsstyrelsernas webbtjänst, VISS - VattenInformationsSystem Sverige,
viss.lansstyrelsen.se

I databasen VISS kan du hitta information
om bland annat statusklassificeringar,
miljökvalitetsnormer, miljöövervakning,
riskbedömningar, åtgärdsförslag och
bedömningar av vattenmiljöproblem.
Här finns också en karttjänst där du
bland annat hittar grundkartor, övervakningsstationer samt status- och riskklassificeringar för vattenförekomster.
VISS är ett verktyg för kommuner och
myndigheter i arbetet med planering
och beslut men även en utmärkt plats
för privatpersoner att titta på hur det är
med vattenkvaliteten i en badsjö eller
ett fiskevatten.
Mer information om vattenförvaltning
finns på vattenmyndigheternas webbsida,
vattenmyndigheterna.se

lansstyrelsen.se/sodermanland

Ventilation

- det tråkiga som är viktigt och har betydelse

Om du upplever att du inte får in tillräckligt med friskluft i stallet kan det bero på att
luftintagen är igensatta med smuts. De behöver rengöras och servas med jämna
mellanrum, dock minst en gång per år, detsamma gäller fläkten om en sådan finns.
Det är lämpligt att göra en genomgång av ventilationen vid den årliga tvätten av stallet.
FOTO / ANDERS EHRLEMARK

Effekter på olika djurslag
Mjölkkor som inte får tillräckligt
luftflöde blir för varma och kommer
då att producera mindre mjölk för att
förhindra att kroppstemperaturen höjs
ytterligare. Värmeproduktionen i djuret
ökar med ökad produktion. Värme som
inte ventileras bort blir till fukt som är
en grogrund för bakterier och ohyra. Till
exempel löss trivs bra i varm och fuktig
miljö. Bristen på ren luft ger då både
ohyra och påverkan på luftvägarna.
Hästar reagerar med att de får inflammation i luftvägarna, vilket kan göra
att de inte kan toppa sin prestation. Kor
kan få problem med sina luftvägar och
kalvar kan dra på sig lunginflammation.
Det är ingen ny kunskap att alla djurslag
påverkas av luften de andas. Detta är
bäst undersökt på grisar och fjäderfä.
Olika undersökningar med grisar har
visat att ammoniak ofördelaktigt kan
inverka på grisars tillväxt, foderkonsumtion och hälsotillstånd. En fältundersökning i 30 svenska grisstallar
visade signifikanta samband mellan
ammoniakhalter och förekomsten av
ledinflammationer, stress och bölder.
På kycklingar har man sett förändringar
i lungor, lever, och njurar.

En fläkttrumma som inte fått sin årliga rengöring.

Ventilationsutrustningen utsätts för
mycket damm, smuts och fukt. Kombinationen av damm och fukt gör att
dammet fastnar på utrustningen som blir
igensatt och fungerar sämre. Djuren får
då mindre mängd luft och luftkvalitén
blir inte bättre av att luften passerar
smutsen i donen innan den når djuren.
Konsekvenser av dålig luft
Koldioxiden, fukten, värmen och gaser
från djuren behöver bytas mot frisk luft
utifrån för att djuren ska kunna andas
luft utan föroreningar och undvika påverkan på luftvägarna. En mjölkko som
väger 600 kg har en värmeproduktion
på 805 W per timme och avger 485 g

fukt per timme under stallperioden. En
häst har något lägre värden men det är
ändå flera gånger mer än vi människor
producerar, storleken på hästen avgör
mängden. Att ventilera ut mängden fukt,
gaser och värme djuren producerar
kräver rejäla fria öppningar.
Djur är känsliga för dålig kvalité på
luften och risken för att det ska bli för
stora mängder frisk luft finns inte. Det
viktiga för djuren är att det är dragfritt
där djuren vilar. Är stallet luftigt ska det
finnas tre täta väggar upp till mankhöjd
på djuren. Ovanför manken är mycket
luft enbart positivt.

Effekterna av otillräckligt luftutbyte i
djurstall är oftast på mikroskopisk nivå,
små inflammationer i luftvägar m m,
men för djurvälfärden är det katastrofalt. Vi människor behöver lära oss att
tänka som våra djur och förstå deras
beteende för att skapa bästa möjliga
miljö och få maximal produktion och
utbyte av dem.
Malin Nilsson
malin.nilsson@lansstyrelsen.se
Kristina Thunström
kristina.thunström@lansstyrelsen.se
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FOTO / MATTIAS STERNER
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Större salamander. Salamandern kallas småvattnens drake tack vare det speciella utseendet hannarna får under parningstiden.

Spana in en salamander!
Större och mindre vattensalamander är ett svansgroddjur. Liksom andra ödlor,
grodor och kräldjur är de fridlysta. De trivs i ett varierat odlingslandskap.
I Södermanland har man hittat större vattensalamander på ett 50-tal lokaler.
I vilka miljöer trivs vattensalamandern?
Salamandern kallas småvattnens
drake tack vare det speciella utseendet
hannarna får under parningstiden. De
trivs både i ett öppet kulturlandskap
och i lövdominerad skogsmark där
det finns gott om mat och gömslen.
Salamandern behöver ha nära till
solbelysta småvatten med vattenväxter
där honorna kan gömma äggen, till
exempel märgelgravar, branddammar, vattenfyllda grusgropar, kärr och
trädgårdsdammar. De behöver fuktiga
landmiljöer där de kan gömma sig

under död ved, murkna stockar, gamla
brädor, i lövhögar, stenrösen och under
trädrötter.
Vilka hot finns mot vattensalamandern?
Många småvatten har dikats ut eller
lagts igen när jord- och skogsbruket har
blivit mer intensivt. En del småvatten
växer igen och gör att vattnet inte blir
lika uppvärmt när salamandern leker
och färre yngel överlever. När man
planterar in fisk och kräftor i småvatten,
hotar det salamandern, eftersom de äter
upp ynglen. Övergödningen påverkar

vattnet och miljön kring dammar så att
vattensalamandern inte trivs. Brist på
död ved i landskapet och plantering av
granskog på bekostnad av lövträd ger
färre lämpliga bomiljöer.
Du kan gynna salamandern genom att
röja kring och i dammar och småvatten
och genom att låta död ved ligga kvar
i landskapet. Trivs vattensalamandern
i trädgårdsdammen har du tur, eftersom
de äter många av trädgårdens skadedjur
som sniglar och insekter.

FOTO / MONIKA GUSTAFSSON

FOTO / HENRIK JOSEFSSON
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Du kan gynna salamandern genom att röja kring och i dammar och småvatten.

Vattensalamanderns år
Vårleken
När tjälen släpper och marken är mjuk
av vårregn kryper salamandrarna från
sina övervintringsplatser på land till
ett lekvatten. Där anpassar de sig till
vattenliv med hudandning och hanarnas
lekdräkt med rygg- och svanskam växer
ut. Från slutet av april till början av
juni leker salamandern. Hanarna samlas
i grupper i strandkanten där de simmar
eller går och visar upp sina lekdräkter för honorna. Aktivast är de från
skymning till midnatt. I soluppgång
och solnedgång håller de gärna till vid
stranden. Är det mörkt kan man hitta
dem genom att lysa på dem med en
stark ficklampa.

vid en regnig dag vandrar ungarna upp
på land och letar reda på en övervintringsplats.
Livet på land
De vuxna djuren stannar i dammen
under juni och juli, sedan flyttar de upp
på land. Dagtid gömmer de sig, regniga
och fuktiga nätter är de mer aktiva.
De äter stora mängder maskar, sniglar,
spindlar och insekter. Under vinterhalvåret går de i dvala.
Karolina Karlsson
karolina.karlsson@lansstyrelsen.se

Honorna lägger äggen på blad i vattnet.
Ungarna lever i vatten som rovdjur på
vattenloppor och djurplankton. När
det är dags för dem att anpassa sig för
landlivet växer de yttre gälarna bort och

Mindre vattensalamander.
FAKTA

Mindre vattensalamander
Triturus vulgaris
9-11 cm lång
Huden är slät och ryggsidan är brunolivgrön, magen är orange på mitten
och ljusare på kanterna och har svarta
fläckar. Den har ett mörkt band längs
huvudet, från nosen och genom ögat.
Under parningsperioden växer det ut
en rygg- och svanskam hos hanen.
Hos den mindre vattensalamandern
är den sammanhängande och med
blå och orange streck.
Större vattensalamander
Triturus cristatus
11-17 cm lång
Huden är vårtig och svart eller mörkt
brun. På buken är den gulaktigt orange
med svarta fläckar. Den har ett vitt
band längs svansens sida och små,
vita fläckar längs magens sida. Under
parningsperioden växer det ut en
tandad kam på hanens rygg, det växer
även ut sådana på svansens överoch undersida.

KURSER OCH AKTIVITETER

Planerade kurser hösten 2014
Länsstyrelsen planerar följande kurser under hösten

• Grundläggande foderkurs för får med Kalle Hammarberg, Svenska Djurhälsovården. Flen, december
• Fårhälsodag med Kalle Hammarberg v 46
• Småskalig äggproduktion med Åsa Odelros, 28 november
• Ekologisk slaktkycklinguppfödning med Åsa Odelros, 30 oktober
• Studiebesök med tema kött, försäljning och förädling. Livsmedelshantering
och livsmedelslagstiftning kommer att beröras
• Avlivningskurs
Håll utkik i vår kalender på startsidan lansstyrelsen.se/sodermanland
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Mångfald på slätten - nyttodjur
I din åkermark kryllar det av insekter och spindeldjur. De är till stor nytta
eftersom de äter upp många skadedjur. Även i trädgårds- och fruktodlingen
gör många småkryp nytta.

FOTO / PETTER HALDEN

Andra åtgärder som gynnar insekter
och spindeldjur
• Brynmiljöer med solbelysta stammar
och död ved är viktiga för till exempel
rovsteklar.
• Bara fläckar i sandiga jordar vid åkerkanter, bryn och längs vägar, liksom
husbehovstäkter av sand eller mo är
viktiga boplatser för många kryp.
• Spara blommande och bärande träd
och buskar som sälg, rönn, slån och

hagtorn tillexempel i bryn och åker
kanter.
• Anlägg blommande kantzoner.
• Lämna obesprutade ytor längs åkerkanterna.

FOTO / FOTOAKUTEN

Bygg en skalbaggsås
Du kan gynna nyttodjuren genom att
bygga en skalbaggsås. Vänd två plogtiltor mot varandra så att det blir en lite
upphöjd ås. Placera helst åsen mellan
två fält eller längs långsidan ute i ett
större fält. Så högväxande och fleråriga
örter som cikoria och baljväxter blandat
med tuvbildande gräs som timotej och
hundäxing. Putsa åsen första året.
Lämna en sex meter obesprutad yta på
bägge sidor av skalbaggsåsen. Åsar
av det här slaget ute i åkermark gynnar framförallt jordlöpare, kortvingar,
nyckelpigor och rovkvalster.

Hur kan nyttodjuren gynna
min odling?
Jordlöpare är allätare som äter småkryp
som insekter, spindlar, små maskar
och sniglar. Där de finns blir mängden
ogräsfrö i marken mindre.
Kortvingarna äter alla sorters insekter.
De är viktiga bekämpare av bladlöss
eftersom de redan finns redo i spannmålsfälten när bladlössen kommer.
Kortvingar äter gärna fluglarver och
bekämpar kålfluga och lökfluga.
Nyckelpigor är specialister på bladlöss,
men kan också äta blodlöss, ullöss och
spinnkvalster.
Rovkvalster äter växtätande kvalster
som spinnkvalster. Rovkvalster äter

Insekter och spindeldjur är till stor nytta eftersom de äter upp många skadedjur.

även mindre insekter som hoppstjärtar,
mygg- och fluglarver och tripslarver.
Vill du veta mer? Ladda hem Jordbruksverkets app ”Nyttodjur” till din
mobil.
Karolina Karlsson
karolina.karlsson@lansstyrelsen.se
FAKTA

Exempel på nyttodjur är
• blomflugor
• gallmyggor
• guldögonsländor
• jordlöpare
• kortvingar
• nyckelpigor
• parasitsteklar
• rovkvalster
• rovsteklar
• skinnbaggar
• spindlar
• tvestjärtar

Så här kan en skalbaggsås se ut.

lansstyrelsen.se/sodermanland
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Energiskogens liv
FOTO / ANNA-KARIN LÖFGREN

FOTO / PER LAGERSTEDT

Odling av energiskog på åkermark har skapat en alternativ livsmiljö för många
arter i odlingslandskapet. Salixodlingar lockar både fåglar, vilt och pollinatörer.

Hansälgens blommor är en viktig pollenkälla för nyvakna och hungriga humledrottningar under tidig vår.

Odling av energiskog i slättlandskap
innebär att många arter kan hitta en
alternativ livsmiljö som erbjuder både
gott om föda och skydd. Flertalet arter
som inte finns i konventionella åkergrödor attraheras av energiskogar.
Bortsett från etableringsåret är salix en
lågintensiv gröda vilket innebär liten
störning för djurlivet. Den positiva
effekten av energiskog är störst då den
anläggs som en gröda bland andra på
begränsade ytor i slättlandskapet.
Salixodlingar ska undvikas i miljöer
med stora natur- eller estetiska värden
som våtmarker och naturbetesmarker.
Fristad för fåglar
Ett femtiotal fågelarter har påträffats
i energiskog. Av dessa är många generalister som normalt finns i trädoch buskklädda marker. Exempel är
gulsparv, grönfink, lövsångare, trädgårdssångare och törnsångare. I Mälardalen har den hotade ortolansparven
funnit en fristad i salixodlingar. Det är
stor skillnad på vilka fågelarter man
hittar i energiskogen beroende på hur
stor den är och om den ligger i slättbygd eller i skogs- och mellanbygd.
Vilt
Salix erbjuder både skydd och smakligt
bete för vilt. En del jaktintresserade
markägare planterar salix för att gynna
viltet. Ofta är dessa odlingar små och
anläggs som korridorer mellan olika
viltrika områden. Viltvårdare undviker

i allmänhet sorten Tora som har besk
bark och ogillas av klövvilt. Sorterna
Gudrun, Karin, Doris och Loden anses
extra smakliga för vilt.
Pollinatörer
Många känner till att hansälgens
blommor är en viktig pollenkälla för
nyvakna och hungriga humledrottningar
under tidig vår. Odlad salix är liksom
sälg skildkönad och det finns alltså
både han- och honsorter. De svenska
växtförädlarna har valt att kalla sina
salixsorter för kvinno- eller mansnamn
beroende på om det är en hon- eller
hansort. Vill man ha blommor med
proteinrikt pollen till humlorna på
våren ska man alltså välja en sort
med mansnamn.
Om det är ont om blommande hansälgar i omgivningarna kan du med
fördel plantera några rader med hankloner där du brukar odla insektspollinerade grödor som raps, åkerbönor eller klöverfrö.
Skapa gärna örtrika remsor på kantzonen runt odlingen genom att så en
baljväxtblandning.
Fakta hämtad från Jordbruksverkets
infoblad ”Ett rikare odlingslandskap Energiskogens liv”
Helena Larsson
helena.larsson@lansstyrelsen.se

FAKTA

I det nya förgröningsstödet som
kommer 2015 finns regler om att du
som har mark i slättbygder och har
mer än 15 hektar åkermark ska ha
minst fem procent av din åkermark
som så kallade ekologiska fokusarealer. Det är områden som är
extra bra för den biologiska mångfalden. Energiskogsodling är ett
exempel på ekologiska fokusarealer.

FAKTA

Vill du veta mer om salixodling?
Jordbruksverket har gett ut en
Handbok för salixodlare. Skriften
är gratis och du hittar den på
webbutiken.jordbruksverket.se
Tio-i-topp lista på fågelarter som förekommer i energiskog i Mälardalen.
1. sånglärka
2. lövsångare
3. törnsångare
4. sävsparv
5. gulsparv
6. bofink
7. buskskvätta
8. grönfink
9. sävsångare
10. gräshoppssångare
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Kurser 2014

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

Affärsutveckling för
trädgårdsföretagare

FOTO / BIRGITTA LUNDH

Är en kurs för dig som vill utveckla och öka lönsamheten i ditt företag
eller som har en affärsidé och ska starta trädgårdsföretag.

Tid
Plats
Kostnad
Kontaktperson

8, 22, 23 oktober samt 26 november 2014
Taxinge slott, Nykvarn
2 520 kr exklusive moms (Avgift 1 400 kr + mat 1 120 kr)
Viktoria Östlund, viktoria.ostlund@lrf.se 0171-41 76 36

Under fyra dagar får du verktygen som krävs för att ta tillvara på dina idéer och ta
ditt företag till nästa nivå.
• Du får hjälp att ta fram en affärsplan
• Du får arbeta med dina mål och ditt varumärke för att skapa långsiktig lönsamhet
• Du får ta del av inspirerande föredrag av trädgårdsföretagare

FOTO / LÄNSSTYRELSEN

KURSER OCH AKTIVITETER

Halvdagskurs
i sparsam körning
Hushållningssällskapet planerar att genomföra
kurser under hösten 2014 i Stockholms-,
Uppsala-, Södermanlands-, Örebro-, Västmanlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län.
Kurs genomförs i ditt län vid tillräckligt
många intresserade anmälda.
Kursen kommer att vara mellan kl 10.00 och 14.00 och genomförs utan körövningar.
Kursen godtas av KRAV.
Avgift: 950 kr exklusive moms. Pris för lunch tillkommer.

10% rabatt för aktiva medlemmar.

Välkommen med din intresseanmälan direkt till mig!
Gunnar Hadders, Energirådgivare 0705 56 40 66
gunnar.hadders@hushallningssallskapet.se

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
Maria Widemo...............................................223 42 84

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
Susanna Alanko ...........................................................
Karolina Karlsson..........................................................
Helena Larsson (rådgivning).........................................
Ingrid Nilsson (restaurering,rådgivning) (tjänstledig) ...

Förprövning och byggnadsfrågor
Kristina Thunström........................................223 42 76
Greppa Näringen
Jenny Johansson..........................................223 42 56
Jon Wessling.................................................223 42 77
Husdjursrådgivning
Malin Nilsson.................................................223 43 64
Kristina Thunström........................................223 42 76
Leader
Tove Lund......................................................223 42 61

Ekologiska produktionsformer
Mirjam Nestor................................................................

Synemän och Fastigheter
Jon Wessling.................................................223 42 77

Gårdsstöd
Kristina Gullbrandsson..................................................
Mirjam Nestor................................................................

Våtmarker
Jan Hägg.......................................................223 42 54
Jenny Johansson..........................................223 42 56

Kompensationsbidrag
Robin Davies.................................................................

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

Kontrollansvar
Malin Almquist...............................................................
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 Larsson.............................................................
Ingrid Nilsson (tjänstledig) ............................................
Vallodling
Robin Davies.................................................................
Behörighetskurser
Jenny Johansson..........................................223 42 56
Åsa Kuhlau....................................................223 42 58

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................................................................
Josefin Linusson . .........................................................
LOVA
Lars Juhlin.....................................................223 43 01
Åsa Kuhlau....................................................223 42 58
Tillståndsprövning enligt miljöbalken
Ulrika Schröder..............................................223 43 12
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FOTO / JONAS HAMMAR

Tänk på många
saker, men gör
en sak i taget.

“Skördetid”

Passa på att besöka någon marknad exempelvis Bondens egen
Marknad. Servera ugnsrostade grönsaker till kvällens middag,
passar lika bra till kött som till fisk.
Sätt ugnen på 200°C
Skrubba grönsakerna men behåll skalet på, skär i mindre bitar.
Lägg på plåt eller ugnsfast form, skvätt på lite olja, krydda med
timjan, salt och peppar. Sätt in i ugnen i ca 30 minuter, avsluta
eventuellt med några minuter på grill.
Låt dig väl smaka!
Jonas Hammar
Husföreståndare Länsstyrelsen i Södermanlands län

En smak av Sörmland!

4 port
400 g potatis
1 knippe morötter
1 knippe palsternackor
2 kvistar timjan
1 skvätt rapsolja
Salt och peppar

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

