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Summering av
kontrollsäsongen
2014
Just nu pågår djurkontroller på framförallt länets fåroch getproduktioner. Viktigt i grunden är att ha bra
rutiner och bra journalföring.
Läs mer på sid 7

Förgröningsstöd

Hur skapar vi bättre mobiltäckning i vår region?

Den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU ska ha
ett större fokus på miljö- och klimatnytta.

Ju fler master som kan fiberanslutas desto
större möjligheter finns för operatörerna att
erbjuda snabb mobil uppkoppling även på
landsbygden.

Läs mer på sid 5

Läs mer på sid 8
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Ledare

Söderläge
Södermanland med sin närhet till Stockholm tillhör de snabbast växande
regionerna inom EU. Stockholmsregionen är i dag, tillsammans med bland
annat London och München, ett av fem storstadsområden i Västeuropa där
befolkningen ökar mest, proportionellt sett. År 2030 förväntas Stockholm
till och med gå om London i snabbaste befolkningsökning.
Det innebär att vårt län ställs inför ett antal utmaningar och möjligheter inför
framtiden. Det jag tänker på är bland annat arbete, bostäder, infrastruktur och
sjukvård. Men även livsmedelsförsörjning är en viktig utmaning. I synnerhet
då intresset för lokal mat ökar samtidigt som fler människor kommer ställa
krav på klimatsmart och kvalitetssäkrad mat. Det vill säga en produktion
utan hormoner, förebyggande antibiotikabehandling och fri från salmonella.
Detta kan tyckas självklart men är det definitivt inte i ett globalt perspektiv.
Livsmedelshandeln sker idag på en global marknad och i Sverige kan vi vara
stolta över en livsmedelsproduktion som håller hög kvalité och som produceras på ett hållbart sätt. Intresset för ekologisk mat har också ökat markant
under 2014 och marknaden klarar just nu inte efterfrågan. Utmaningar och
möjligheter för det sörmländska lantbruket är att möta det växande behovet
av livsmedel och intresset för lokal mat.
Med det perspektivet tycker jag att landsbygden har ett söderläge inför framtiden. Den expansiva utvecklingen kan ge oss ytterligare möjligheter att förse
Stockholmsmarknaden med kvalitativt livsmedel. En potential som vi inte
riktigt utnyttjar idag. En växande befolkning betyder sannolikt också ett ökat
behov av rekreation och boende där landsbygden i Södermanland har unika
miljöer att erbjuda. Med utvecklad infrastruktur krymper också avstånden
och fler människor kommer att välja att vistas i Södermanland.
Landsbygdsprogrammet är försenat
Länsstyrelserna arbetar nu med att ta fram handlingsplaner för genomförandet av Landsbygdsprogrammet. Det nationella programmet är försenat och
ännu inte godkänt av EU. Det innebär att det fortfarande saknas fullständig
information om hur stöden utformas. De stora dragen är kända men detaljerna saknas. Orsaken till försening av programmet är att EU-kommissionen
har frågor och synpunkter på delar av programförslaget. Dessa bereds och
besvaras nu av Jordbruksverket. Vissa stöd har dock redan öppnat men omfattningen är begränsad. Kom ihåg att om du söker stöd nu så är det möjligt
att börja men man gör det på egen risk. Håll utkik på vår webbplats för mer
information om när stöden öppnar.
Matverk Sörmland
Årets final av den regionala Matverkstävlingen hölls på Residenset i Nyköping den 7 november. Vinnare blev lag Rheum med produkten Rödlökskonfityr. En välsmakande marmelad som smakar lika gott till ost eller en
bit paté.
Nyköping 26 november 2014
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Årets utbetalningar
De flesta lantbrukare har nu fått utbetalning av gårdsstöd. Den 1 december betalades 270 miljoner ut till 99 procent av
lantbrukarna i Södermanland. Får du inte
pengarna den första veckan i december
beror det på att handläggningen av din
ansökan inte är klar. Det kan också bero
på felaktigt kontonummer.

Värdet på dina stödrätter styr hur mycket gårdsstöd du kommer att få.

Håll dig informerad om vad
som händer med stöden
Alla institutioner inom EU ska vara överens om vad vi kan betala
ut stöd för. Det innebär att alla EUs 28 medlemsländer ska vara
överens innan regeringen och Jordbruksverket kan bestämma
alla detaljregler vilket kan dra ut på tiden.
Jordbrukarstöd 2015
År 2015 kommer en ny jordbrukspolitik
som ska gälla till och med år 2020. Det
kommer att bli många ändringar av jordbrukarstöden. Alla regler som kommer
att gälla jordbrukarstöden är inte beslutade än. Jordbruksverket jobbar i detta
nu med detaljreglerna och de räknar med
att de kommer att bli klara under vintern.
Varför tar det så lång tid?
Det tar lång tid för jordbruksverket att få
de nya stöden klara. Det beror på att alla
institutioner inom EU ska vara överens
om vad vi kan betala ut stöd för. Det
innebär att alla 28 medlemsländer inom
EU ska vara överens. Regeringen ska
bestämma vilka stöd vi ska ha i Sverige
och Jordbruksverket ska bestämma alla
detaljregler.
Mer information om stöden och
ansökan får du i SAM-utskicket
Du kommer att få mer information
om alla stöden och SAM-ansökan 2015
i SAM-utskicket som troligtvis kommer
i mitten av mars. Då öppnar också SAM
Internet för 2015 års ansökan.

Om du har sökt jordbrukarstöd 2014 så
får du SAM-utskicket hem i brevlådan
även 2015. Länsstyrelsen planerar informationsträffar på flera platser i länet.
Mer information kommer att finnas
i kalendern på Länsstyrelsens webbplats
och i kommande nummer av
Aktiv Landsbygd.
Håll koll med Jordbruksverkets
nyhetsbrev om stöd till landsbygden
I Jordbruksverkets nyhetsbrev om stöd
till landsbygden får du kort och enkel
information om vad som är på gång när
det gäller jordbrukarstöden. Dessutom
påminner de om datum och annat som
är viktigt att tänka på när du söker stöd.
Du kan prenumerera på nyhetsbreven
och då få dem direkt till din e-postadress.
Enklaste sättet att hitta nyhetsbreven är
att ”googla” på Nyhetsbrev om stöd till
landsbygden så kommer du direkt till rätt
sida på Jordbruksverket. Där finns även
knappen för att starta din prenumeration
på nyhetsbreven.
Robin Davies
robin.davies@lansstyrelsen.se

Stödrätter och växelkursen styr hur
mycket gårdsstöd du får
Hur mycket gårdsstöd du får beror på
värdet på dina stödrätter vilket framgår
av ditt utbetalningsbeslut. Stödrätternas
värde är bestämt i euro och växelkursen fastställs den 1 oktober. För 2014
års stöd är kursen 1 euro ungefär 9,14
kronor, vilket är högre än förra året då
växelkursen var 8,65 kronor.
Sänkt värde på alla stödrätter i år
Värdet på alla stödrätter har minskat
med 9,3 procent i år. Det beror på att det
finns en gräns för hur mycket gårdsstöd
Sverige får betala ut. Sänkningen av
stödrättsvärdena kompenseras i viss
mån av att det så kallade moduleringsavdraget (på minst 10 procent av utbetalningar av direktstöd som överstiger
5 000 euro) är borttaget.
Dessutom görs ytterligare ett avdrag
på ditt stöd eftersom EU:s budget är
pressad. Om du har en utbetalning
av direktstöd (gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering och stöd för mervärden
i lantbruket) som överstiger 2 000 euro
kommer du att få ett avdrag på 1,30
procent av det beloppet.
Kommande utbetalningar
Nu handlägger vi inför nästa utbetalning
som kommer den 29 december och som
omfattar miljöersättningar och gårdsstöd.
Även kompensationsbidraget och ersättning för extra djuromsorg för suggor
betalas ut den 29 december. I enstaka
fall kan handläggningen fördröjas och
utbetalningen kan då inte ske förrän
efter årsskiftet. I de fallen gör vi veckovisa utbetalningar när ärendet är klart.
Tänk på att inte byta kontonummer
månaden före en utbetalning! Då kom-

mer pengarna att gå till ditt gamla kontonummer och din utbetalning försenas.
Kristina Gullbrandsson

kristina.gullbrandsson@lansstyrelsen.se

3

4

Aktiv Landsbygd nr 4 / december 2014

FOTO / FREEIMAGES

Förgröningsstöd

I förra numret av Aktiv Landsbygd
kunde du läsa om nyheter för
jordbrukarstöden 2015. En av
nyheterna är att det kommer att
finnas ett nytt stöd som kallas förgröningsstödet. I den här artikeln
vill vi presentera bakgrunden till
att stödet införs och beskriva
regler och undantag.
Den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU ska ha ett större fokus på
miljö- och klimatnytta.

Varför förgröning?
Inom EU har vi en gemensam jordbrukspolitik. Budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken finansierar
en stor del av jordbrukarstöden i
Sverige. Direktstöden, där gårdsstödet
ingår, betalas helt av EU. Länderna
inom EU har kommit överens om att
den gemensamma jordbrukspolitiken
ska ha ett större fokus på miljö- och
klimatnytta. Man har därför bestämt
att införa miljövillkor inom ramen för
direktstöden. Det har resulterat i det
nya förgröningsstödet som införs 2015.
De tre åtgärderna man kommit överens
om är att bevara permanenta gräsmarker, diversifiera grödor och upprätta områden med ekologiskt fokus.
Bevara permanenta gräsmarker
Kravet på att bevara permanenta gräsmarker gäller på nationell nivå. Som
permanenta gräsmarker räknas betesmarker och marker som använts för

vallodling minst fem år i rad. Varje EUland ska se till att andelen permanent
jordbruksmark inte minskar med mer
än fem procent jämfört med hur stor
areal permanenta gräsmarker som fanns
2012. Gräsmarker har hög förmåga att
binda kol i marksystemet vilket gör
dem viktiga ur klimatperspektiv.
Arealen med permanenta gräsmarker
i Sverige har ökat de senaste åren.
Mellan 2006 och 2012 ökade arealen
permanent gräsmark på åkermark med
cirka 15 procent. Så länge arealen fortsätter att öka, eller bara minskar lite,
kommer lantbrukarna inte att påverkas.
Diversifiera grödor
Med kravet på variation av grödor
hoppas man uppnå flera positiva miljöeffekter bland annat bättre markstruktur, minskad erosion och näringsläckage, förebyggande av växtsjukdomar och högre biologisk mångfald.

Ekologiska fokusarealer
Även kravet på ekologiska fokusarealer
syftar till att öka biologisk mångfald
och variation i landskapet. Salixodling
är till exempel positiv för odlingslandskapets fåglar, särskilt i slättbygd.
Ekologiska fokusarealer kan även ha
positiva effekter för att minska växtnäringsläckage genom vallinsådd eller
obrukade fältkanter.
Hur går det till att söka stödet?
Alla lantbrukare som söker gårdsstöd
kommer automatiskt att söka förgröningsstöd för samma mark. Ersättningen kommer att motsvara ungefär
30 procent av stödrätternas värde per
hektar för 2014.
Minst två eller tre grödor
Kravet på grödvariation innebär att
lantbrukare med mer än 30 ha åkermark
ska ha minst tre grödor. Den största
grödan får täcka högst 75 procent av

lansstyrelsen.se/sodermanland

arealen. De två största grödorna får
tillsammas täcka högst 95 procent.
Mellan 10-30 ha åkermark gäller krav
på minst två grödor. Den största grödan
får täcka högst 75 procent. Åkermark
som använts för vallodling minst fem år
i rad och mark med permanenta grödor
räknas inte som åkermark i detta sammanhang.
Ekologiska fokusarealer
Kravet på ekologiska fokusarealer gäller
för lantbrukare med mer än 15 ha åkermark; de ska ha minst fem procent
av åkerarealen som ekologiska fokusarealer. Även här ska man räkna bort
arealer som använts för vallodling minst
fem år i rad och mark med permanenta
grödor. Om man anmäler salix som
ekologisk fokusareal ska den arealen
dock inte räknas bort.
Nedan listas den mark som kan utgöra
ekologisk fokusareal. De har olika viktningsfaktorer vilket gör att de är olika
mycket värda, exempelsvis räknas 10 ha
salix som tre ha ekologisk fokusareal.

• Träda x 1,0
• Salix x 0,3. Mineralgödsel och
växtskyddsmedel är endast tillåtet
vid etablering
• Kvävefixerande grödor (ärter,
åkerbönor, lucern eller klöver
i renbestånd) x 0,7
• Obrukade fältkanter 1-20 m breda
x 9 per löpmeter. Sträckan multipliceras med 9 oavsett bredd.
1000 meter fältkant motsvarar
0,9 ha ekologisk fokusareal. De
obrukade fältkanterna ska vara
bevuxna och får inte ligga där det
finns ett åtagande för skyddszoner.
Mineralgödsel och växtskyddsmedel
får inte användas på fältkanterna.
SAM-Internet kommer vara byggt så att
man själv kan se när man har lagt in tillräckligt mycket ekologiska fokusarealer.
Undantag
I följande fall kan du få förgröningsstödet utan att behöva uppfylla
villkoren:
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Reglerna är inte beslutade ännu
Informationen om förgröningsstödet
baseras på ett förslag till utformning av
stödet. Ändringar kan fortfarande ske.
Jordbruksverket uppdaterar löpande
informationen på sin webbplats
jordbruksverket.se.

Mirjam Nestor
mirjam.nestor@lansstyrelsen.se

Vanliga frågor
och svar!
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• Du har bara betesmark
• All din mark är certifierad för
ekologisk produktion
• Du har mindre än 10 ha åkermark
• Minst 75 procent av åkermarken är
träda eller mark som använts för
vallodling kortare tid än fem år och
resten av åkermarken är mindre än
30 ha
• Minst 75 procent av jordbruksmarken
är betesmark eller mark som används
för vallodling (oavsett hur länge) och
resten av åkermarken är mindre än
30 ha
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Därför ändrar
vi din marktyp
För att minska risken för missförstånd i SAM-ansökan bör du försäkra dig om vad grödkoden innebär och hur den är formulerad.

Vi har upptäckt att det
ibland sker ett missförstånd i SAM-ansökan av
vad som är åker och vad
som är betesmark.
Missförståndet grundar
sig troligen i att det finns
en grödkod som har både
ordet bete och åker i
namnet, nämligen grödkod 50, Slåtter och betesvall på åker.
Föreställ dig följande: Bengt Lantbrukarsson har djur på en mark med mycket gräs men också bitvis stenar och
några träd. Bengt ser i SAM-ansökan
att det finns en grödkod som stämmer
överens med den markanvändningen.
Han tänker: Mina djur betar ju där så
då söker jag grödkoden som

heter betesvall. Ett fältbesök görs av
Länsstyrelsen och konstaterar att Bengt
sökt fel marktyp. Varför?
Jo! När det gäller marktypen åker finns
det olika markanvändning, däribland
grödkod 50 som också kallas Slåtter
och betesvall på åker. En åker definieras
av att den är lämplig att plöja. Utöver
detta finns möjlighet till vallåtagande/
vallstöd på samma skifte. Om man
ingått ett vallåtagande finns ett skördekrav i form av minst en årlig skörd,
alternativt låta betande djur beta en
motsvarande skörd.
Grödkod 52 däremot, som är marktyp
och markanvändning betesmark, ska
enligt grunddefinitionen ha gräs eller
örter lämplig för bete. Detta kan visserligen stämma väl överens med en vall
men till skillnad från vall ska marken
inte vara lämplig att plöja eftersom
den får innehålla måttligt med stenar,
buskar och träd.

Om vi återgår till Bengt så läste han
Slåtter och betesvall på åker och lade
fokus på ordet bete i betesvall istället
för ordet åker. I Bengts skifte fanns ju
stenar och träd som gör det olämpligt
att plöja. Han borde sökt betesmark,
grödkod 52 istället för vall, grödkod 50.
Så om du inför SAM-ansökan 2015 har
med något av följande bör du försäkra
dig om att:
• Grödkod som innehåller ordet vall ska
vara fri från stenar, buskar och träd
• Grödkod som innehåller ordet betes
mark eller äng ska vara fri från
plöjning
Alternativet om en vall med diverse
stenar, buskar eller träd önskas behålla
marktypen åker är att de ytor där dessa
brukningshinder finns ritas bort ur
skiftet istället. Skiftets godkända areal
riskerar då att bli avsevärt mindre.
Martin Tärning

lansstyrelsen.se/sodermanland

Vi vill börja med att tacka
alla lantbrukare som samarbetat och gjort det smidigt
för oss att genomföra våra
kontroller.

är obetade ger tvärvillkorsavdrag. För
att få miljöstöd krävs mer avbetning
än i gårdsstödet. Sök inte på betesmarker som du vet inte kommer att betas.
Har du ett åtagande måste detta också
sägas upp. Det är inte säkert att du blir
återbetalningsskyldig om du uppfyllt
större delen av ditt åtagande. Kontakta
Länsstyrelsens beteshandläggare och
diskutera saken.

20 procent hade också ett eller flera
helt omärkta nötkreatur. Detta ger avdrag på EU-stöden. Se till att ha ersättningsbrickor och reservbrickor hemma
så du kan sätta i ett märke direkt när du
ser att ett djur tappat ett. Tänk på att
reservbrickor (handskrivna) endast är
en tillfällig lösning och har djuret två
handskrivna räknas det som omärkt
vid en kontroll.
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Summering av
kontrollsäsongen
2014

I år har vi kontrollerat 108 ansökningar
för arealbaserade stöd då vi kontrollerar gränser och skötsel. Vi har gjort
22 fullständiga tvärvillkorskontroller.
Då tittar vi på hela verksamheten, miljö,
folkhälsa, djurskydd, växtskydd och
skötselkrav på jordbruksmark.
Djurkontroller pågår fortfarande, men
runt 50 CDB-kontroller och 25 får/
getkontroller kommer det att sluta på.
Griskontroller har vi endast gjort tre
stycken. Det låga antalet beror på
att grisproduktion inte är så vanligt
i Södermanland.
Vallar
Det vanligaste felet som påträffas vid
arealkontroll är vallar som i huvudsak
inte innehåller vallgräs och baljväxter utan övervägande består av mossa
och ogräs. Dessa vallar berättigar inte
till vallstöd utan får grödkod 49 ”Ej
godkänd slåtter och betesvall på åker”.
I år klassade vi ner delar av skiften
eller hela vallskiften hos 50 procent av
brukarna som sökt vallstöd.
Sök inte utbetalning för dåliga vallar
använd istället grödkod 49.
Obetade betesmarker
Betesmarker som inte betas är ett växande problem. 15 procent av brukarna
med betesmarker fick tvärvillkorsavdrag
för obetade delar eller helt obetade
skiften. Igenväxning är också ett stort
bekymmer. 25 procent av de som har
betesstöd fick anmärkning för igenväxning i betesmarker. Avsaknad av betesdjur eller alldeles för lågt betestryck på
frodiga marker gör att delar eller hela
marker får underkänt i gårdsstödet.
I miljöstödet görs avdrag för igenväxning. Betesmarker ska vara synligt
betespåverkade i slutet av säsongen för
att berättiga till gårdsstöd. Delar som

Just nu pågår djurkontroller på framförallt länets får- och getproduktioner. Viktigt i grunden är
att ha bra rutiner och bra journalföring.

Sly på åkermark och salix
Ett annat vanligt skötselfel är sly på
åkermark. Vedartad vegetation äldre
än årssly är inte godkänt på åkermark.
I år fick 10 procent av brukarna tvärvillkorsavdrag för just sly. Då är området
med sly större än 0,1 ha. Är ytan mindre
kan man genom att skicka in bildbevis
på att man putsat av marken undvika att
få tvärvillkorsavdrag. Ett enkelt sätt att
slippa anmärkning i kontroll helt är att
putsa marken minst vartannat år.

Brister i rapportering sågs hos 40 procent av nöthållarna. Ofullständig journalföring hittades hos 15 procent.

Salix som det inte finns avsättning för
börjar också bli ett problem. Om du
har salix äldre än 10 år ska du inte söka
gårdsstöd för dessa skiften. Detta räknas
inte längre som jordbruksmark.

Får och getter
Av får-, och gethållarna fick 30 procent
anmärkning för att djur som skulle haft
två märken endast hade ett. Tänk på att
får och getter över ett år ska vara märkta
på individnivå och ha två märken! Är de
över ett år ska de även journalföras på
individnivå.

Nötkreatur
I år fick 60 procent av nöthållarna
anmärkning för att djur tappat ett
öronmärke. Om max 10 procent av
besättningen har tappat ett märke och
man beställer nya senast dagen efter
kontrollbesöket görs inget avdrag på
EU-stöden. Om fler än 10 procent har
tappat ett märke räknas det som ett
systematiskt fel som automatiskt ger
tvärvillkorsavdrag.

Se till att ha bra rutiner! Rapportera
en fast dag i veckan så minskar risken för att glömma bort att rapportera
något djur. Du har sju dagar på dig att
rapportera till CDB-registret. Skjut inte
upp journalföringen. Händelser ska
journalföras senast 48 timmar efter att
de ägt rum.

Christina Erdtman

christina.erdtman@lansstyrelsen.se

Per Axelsson

per.axelsson@lansstyrelsen.se
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Hur skapar vi bättre
mobiltäckning i vår region?
Den 16 oktober anordnade
Länsstyrelsen Södermanland en konferens om
mobiltäckning. Temat för
dagen var: Hur skapar vi
bättre mobiltäckning i vår
region? Deltog gjorde förutom Södermanlands län
också Stockholm, Uppsala,
Östergötland och Gotlands
län. Deltog gjorde även
samtliga större telebolag
samt representanter från
Post och Telestyrelsen
(PTS).
Täckning i teori och praktik
Moderator för dagen var Olof Jonmyren
som till vardags är politisk redaktör
för Södermanlands nyheter (SN). Han
inledde med att referera till den reportageserie som SN haft på temat mobiltäckning. Denna hade fått stort gensvar
från läsarna, många upplevde täckningsproblem.
Operatörerna redogjorde för den
utbyggnad som gjorts sen förra årets
konferens och den var omfattande för
samtliga operatörer. Framförallt var
det 4G nätet som hade byggts ut rejält.
Samtidigt menade operatörerna att de
hela tiden springer mot ett rörligt mål.
Konsumenterna förväntar sig snabbare
hastigheter och fler tjänster. Belastningen på nätet ökar hela tiden då vi
använder mobiltelefoner, surfplattor
och datorer alltmer. En annan faktor
som kan förklara att många upplever
problem med täckning och kapacitet
är att smarta mobiler har sämre mottagning än mobiltelefoner av äldre
modell. Även ett områdes topografi
spelar roll för täckningen. Tunabergshalvön (Nyköpings kommun) ligger vid
Kolmårdsmassivet och är ett exempel
på detta. Lars Waern som är ordförande
i landsbygdsnätverket FUNQ berättade
om de problem som finns med täckningen i området.

Samverkan gör skillnad
Från Länsstyrelsens och regionförbundets sida var ett syfte med dagen att
skapa synergier mellan utbyggnad av
fiber och mobilt. Ju fler master som kan
fiberanslutas desto större möjligheter
finns för operatörerna att erbjuda snabb
mobil uppkoppling även på landsbygden. I det nya landsbygdsprogrammet
finns möjligheter för Länsstyrelsen att
ge stöd till både fast och mobil ITinfrastruktur i områden där marknaden
inte förväntas bygga ut av egen kraft.
Länsstyrelsen och Regionförbundet
jobbar aktivt med IT-infrastrukturfrågan
inom ramen för Södermanlands digitala
agenda.

FOTO / LARS-ERIC LARSSON
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Konsumenterna förväntar sig snabbare
hastigheter och fler tjänster samtidigt som
belastningen ökar frekvent.

Flera operatörer har fått kritik för att deras täckningskartor inte överensstämmer
med verkligheten. Detta beror bland
annat på att mätningarna har gjorts
utomhus där signalerna inte skärmas av
som i en byggnad. För att få till bättre
och mera realistiska täckningskartor har
det träffats en branschöverenskommelse
mellan de ledande teleoperatörerna,
Post och Telestyrelsen samt Konsumentverket. Överenskommelsen träder
i kraft i januari 2015.
Det finns företag som specialiserat sig
på oberoende mätningar av signalstyrka
och kapacitet. Två sådana fanns på plats
på konferensen. Företaget .Se berättade
om sin tjänst Bredbandskollen där man
kan kolla hastigheten på både sitt fasta
och mobila bredband. Täckningskollen
berättade om de sopbilsprojekt som de
bedriver runtom i landet tillsammans
med kommuner och regioner. Det går
förenklat till så att ett antal mobiltelefoner med olika abonnemang placeras
i en sopbil som sedan mäter signalstyrka utmed sopbilens rutt. Ett sådant
projekt bedrivs just nu av Eskilstuna
och Strängnäs kommuner.

En annan fråga som togs upp på
konferensen var samhällsmaster. Detta
kan vara ett alternativ i områden där
marknaden inte bygger ut av egen kraft.
Det kan handla om att en kommun
eller annan aktör erbjuder vattentorn
eller liknande som ”mast” till operatörer. PTS har ett regeringsuppdrag
att identifiera faktorer som kan främja
operatörers medverkan till etablerandet
av samhällsmaster.
Ett brett spektrum
Som avslutning på dagen berättade
Jonas Wessel på PTS hur spektrum
fungerar. Man brukar säga att spektrum
är en ändlig resurs, men det är inte
riktigt sant. Spektrumresurser tar inte
slut men är begränsat i sin utbredning.
Kan kanske jämföras med vattenkraft.
PTS har ett uppdrag att undersöka hur
700-bandet skulle kunna användas för
täckning och hur robustheten ser ut.
Det pågår just nu en inventering. I april
2017 kommer 700-bandet inte användas för digital tv längre. Det kommer
då istället sannolikt börja användas för
mobiltelefoni. Sammanfattningsvis kan
sägas att konferensen tog ett helhetsgrepp på mobiltäckningsfrågan och
nya samarbetsytor mellan privata och
offentliga aktörer skapades.
Jan Petersson

jan.petersson@lansstyrelsen.se

Åsa Kuhlau

asa.kuhlau@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/sodermanland

Forskningsprojekt
Som ett led i den förenklingsresa som Jordbruksverket initierade
under år 2013 kommer
ett forskningsprojekt som
heter Motiverade Samtal
att startas. Projektet syftar
till att undersöka om samtalsformen ”Motiverade
samtal” kan öka motivationen hos djurhållarna
att lösa eventuella brister
i djurhållningen.

FOTO / ÅSA KUHLAU

- bemötande och kommunikation vid djurskyddskontroller

Länsstyrelsen i Södermanland tillsammans med länsstyrelserna i Västra
Götaland, Halland, Jönköping och
Kronoberg medverkar i forskningsprojektet Motiverande Samtal.
Forskare från Karolinska institutet
kommer att följa ett antal djurskyddshandläggare under tiden 1 november
2014 till 31 mars 2016.
För att få så jämförbara samtal som
möjligt kommer forskarna att rikta in
sig på enbart de planerade djurskyddskontroller som görs på nötkreatur.
För att forskningsteamet ska kunna göra
en bedömning på hur dialogen mellan
djurägare och djurskyddshandläggare
utvecklas så kommer djurskyddshandläggarna be att få spela in samtalen vid
djurskyddskontroller. Observera att det
är enbart de djurskyddskontroller som
görs på nötkreatur som omfattas av
projektet. Samtalen kommer senare att
analyseras för att se vad som fungerar
och vad som kan göras bättre. Naturligtvis kan du som djurhållare avböja
att samtalet spelas in.

Forskare kommer att undersöka hur bemötande och kommunikation påverkar djurhållningen.

Efter kontrollbesöken kommer forskargruppen att slumpmässigt ringa upp
vissa djurhållare och ställa några korta
frågor om bemötandet och hur du som
djurhållare upplevde besöket.

Har du frågor om forskningsprojektet
och dess genomförande kan du
kontakta:

Det inspelade materialet som samlas
in i samband med studien kommer att
lagras på Karolinska institutet och
kommer endast att användas i forskningssyfte. Forskarna har tystnadsplikt
och när resultaten av studien visas
kommer inte enskilda individer eller
företag att kunna identifieras.

Hans Wickström
Jägmästare och leg psykolog,
Karolinska institutet Stockholm
hans.wickstrom@kbtanalys.se
Monica Ängehult
monica.angehult@lansstyrelsen.se
Josefin Linusson
josefin.linusson@lansstyrelsen.se
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Nya landsbygdsprog

Hållbar grön tillväxt

Integration
Ökad sysselsättning

Jämställdhet
Stärkt konkurrenskraft för företag
i de gröna näringarna

Unga

lansstyrelsen.se/sodermanland

grammet
Förslaget till nytt landsbygdsprogram lämnades över till EU-kommissionen i juni.
Kommissionen har arbetat med att granska och godkänna programmet, och skickade
i september 333 frågor på programförslaget tillbaka till Sverige. Jordbruksverket och
landsbygdsdepartementet arbetar nu (i mitten av november) med att besvara frågorna.

Vad händer med stöden?
Uppstarten av det nya landsbygdsprogrammet blir framskjuten, men istället
har stöd öppnat med pengar som finns
kvar från gamla programmet.
• Den 20 oktober öppnade startstödet
med gamla pengar. Startstödet kan
sökas av den som är under 40 år och
startar ett företag inom primärproduktion, till exempel jordbruk eller trädgård för första gången.

Horisontella mål
i landsbygdsprogrammet
Ökad jämställdhet och minskad
diskriminering
Landsbygdprogrammet ska bidra till
landsbygdens utveckling genom
• hållbar grön tillväxt
• ökad sysselsättning
• stärkt konkurrenskraft för företag
i de gröna näringarna
Landsbygdprogrammet ska också bidra
till ökad jämställdhet och minskad
diskriminering. Dessa mål ska genomsyra programmet och vara medel för
att uppnå tillväxt, sysselsättning och
konkurrenskraft på landsbygden.
Målet med jämställdhetspolitiken är att
kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv. Ingen
diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder ska förekomma.
Att beakta jämställdhet är viktigt i både
förberedelse, genomförande, övervak-

• Den 3 september öppnade ansökan
för bredband och investeringar i djur
stallar vid utökat djurantal.
• Stöd till stängsel mot rovdjur har varit
öppet för ansökan sedan i maj.
Övriga projekt- och företagsstöd kommer att starta tidigast i september 2015.
Jordbruksverket arbetar vidare med
programförslaget och detaljerna kring
vad de olika stöden och åtgärderna ska
innehålla.

ning och utvärdering av landsbygdprogrammet. Det är viktigt att synliggöra att både män och kvinnor deltar i
programmet, men också att verka för ett
jämnare deltagande. Det är också viktigt
att insatser genomförs som ökar jämställdheten på landsbygden. Förbättrad
kommunikation och informationsspridning är andra verktyg för ökad jämställdhet och minskad diskriminering.
När två ansökningar är lika prioriterade
och bara en kan beviljas stöd, kan länsstyrelsen välja den ansökan som kommer från en underrepresenterad grupp.
Men vilka är då de underrepresenterade
grupperna i länet?
Underrepresenterade grupper på
landsbygden
Totalt sett ökar befolkningen i länet
både på landsbygden och i tätorterna.
Cirka 50 procent av invånarna bor
utanför tätorter som har fler än 10 000
invånare. En del av de som flyttar till
länet är utlandsfödda, och de bosätter
sig ofta i tätorterna. I hela länet är
16 procent utlandsfödda, men på
landsbygden utanför orter med upptill
1000 invånare är det bara åtta procent.
Utlandsfödda är alltså en underrepresenterad grupp på landsbygden.

Regional handlingsplan
Länsstyrelsens arbete med att ta fram
regionala prioriteringar för åtgärderna
som startar från och med 2015 pågår.
Partnerskapet för landsbygdprogrammet, som består av intressenter och
kommunerna i länet, är delaktigt
i arbetet.
Ulrika Roos
ulrika.roos@lansstyrelsen.se

Även unga i åldrarna 15-34 år är underrepresenterade på landsbygden. I tätorterna är denna åldersgrupp 12 procent
av befolkningen, men på landsbygden
är den 9 procent.
Kvinnor är kraftigt underrepresenterade
som företagsledare i länet. I tätorterna
är 28 procent av företagsledarna kvinnor, och på landsbygden 23 procent.
Andelen kvinnor som bor på landsbygden är 49,2 procent. Kvinnor är
underrepresenterade särskilt inom
branscherna transportföretag, tillverknings- och utvinningsindustri, informations- och kommunikationsföretag,
jordbruk, skogsbruk och fiske, handel,
företagstjänster, fastighetsbolag och
byggindustri. Inom hotell och restaurang är könsfördelningen ganska jämn,
medan män är underrepresenterade
inom personliga och kulturella tjänster,
enheter för vård och omsorg och inom
utbildningsväsendet.
Ulrika Roos
ulrika.roos@lansstyrelsen.se
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Ny utformning av behörighetsutbildningen
för växtskyddsmedel
Från och med kurssäsongen 2015 får behörighetsutbildningen för att använda
växtskyddsmedel i yrkesmässig odling ny utformning. Utbildningen kommer
att ha en inomhus- och en utomhusinriktning.
Inomhus- och utomhusbehörighet
Du som ska gå en grundkurs för att få
använda växtskyddsmedel yrkesmässigt kan välja en av två inriktningar,
utomhus eller inomhus. Utomhus
omfattar användning av växtskyddsmedel inom jordbruk, trädgård, park,
golf och grönytor samt skog. Inomhusinriktningen omfattar användning i och
omkring växthus.
Längden på grundutbildningen är
samma som tidigare (fyra dagar). Vill
du ha behörighet för både inomhus och
utomhus måste du gå fyra dagar plus en
extra inriktningsdag, det vill säga totalt
fem dagar grundkurs. Vill du bara ha
det ena går du fyra dagar.

För dig som redan har behörighet
Du som idag har en giltig behörighet
får fortsätta använda växtskyddsmedel
både inomhus i växthus och utomhus
fram till dess att du ska gå en vidareutbildning (en dag). När det blir aktuellt
att förnya din behörighet måste du välja
om du vill gå en kurs för att sprida
utomhus eller i växthus. Ditt tillstånd
kommer sedan bara att omfatta det
användningsområde du vidareutbildat
dig i. Om du i fortsättningen vill ha
behörighet att sprida både utomhus och
i växthus kan du välja att göra ett utökat
prov på kursdagen.
Åsa Kuhlau
asa.kuhlau@lansstyrelsen.se

FOTO / MONICA KLING
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Den som ska sprida växtskyddsmedel
i grödor ska ha utomhusbehörighet.

KURSER OCH AKTIVITETER

Behörighetskurser 2015
Grundkurs jordbruk - kemiska växtskyddsmedel inom jordbruket
Kursen tar upp sprutning med vanlig lantbruksspruta och ger behörighet för bekämpningsmedel 1L och 2L.
Arrangör

Plats

Kurstillfälle

Information/anmälan

Södermanlands län
Örebro län
Uppsala län

Öknaskolan, Tystberga
Scandic hotell Väst, Örebro
Jällaskolan

26, 27 jan och 2,3 feb
3, 4, 10, 11 mars
mars

Åsa Kuhlau 010-223 42 58
Therese Erneskog 010-224 84 22
Ulf Rosendahl 010-223 33 36

Grundkurs - betning
Behandlar betning utom potatisutsäde. Ges av Jordbruksverket i Svalöv, Skåne län 20-21 januari 2015.
Information och anmälan Pernilla Andersson, pernilla.andersson@jordbruksverket.se eller tfn 036-15 83 25.

Grundkurs Trädgård/grönytor - kemiska växtskyddsmedel inom trädgård/park/kommun/golf
Västmanlands län

Sala naturbruksgymnasium

20, 21, 26, 27 jan

Anita Ringström 010-224 93 38

20, 21, 22, 26, 27 jan

Anita Ringström 010-224 93 38

Grundkurs växthus
- kemiska växtskyddsmedel i och omkring växthus
Västmanlands län

Sala naturbruksgymnasium

Behöver du gå vidareutbildning?
Om din behörighet går ut 2015 och du i januari ännu inte fått någon
kallelse så kontakta oss på Länsstyrelsen så fort som möjligt!

lansstyrelsen.se/sodermanland

Från jordbruk till vattenbruk-Hebykräftan

FOTO / ISABELL STENSSON

FOTO / GUSTAV PALMQVIST

I den andra delen om vattenbruk får vi följa med till Heby Gård där Bo Andersson
odlar kräftor. Det började som ett test och idag, som en av de största, odlar han
flodkräftor för utsättning i hela Sverige.

Stickprov i en av dammarna för att kontrollera kräftornas tillväxt. I de artrika dammarna tas näring upp från omgivande åkrar, och pumpar
hjälper till att cirkulera vattnet.

När flodkräftbeståndet i den närbelägna
ån minskade kraftigt ville Bo Andersson prova att flytta över några kräftor
till en av gårdens egna dammar. Redan
tre år efter denna testutsättning hade beståndet mångfaldigats och i samtal med
Länsstyrelsen blev Bo tillfrågad om att
plantera ut sättkräftor i andra sjöar där
bestånden var på väg att försvinna, ”och
det var väl där det började” - menar Bo.
Från ko till kräfta
Från att tidigare ha ägnat sig åt nötproduktion så började Bo Andersson
övergå till att expandera sin kräftodling
och idag, 16 år senare, finns tio dammar
där han odlar tre stammar av flodkräftor
för utsättning i hela Sverige. Han är
självlärd och har tagit sig an litteratur
från såväl 1800-talet som dagsfärska
studier. Dessutom experimenterar han
gärna med nya metoder för att optimera
kräftornas tillväxt och levnadsförhållanden.
Vid starten fanns bara en damm i åkermarken och det tog ett tag innan man
hittade en ekologisk balans som skulle
klara av en storskalig kräftodling. För
att skapa en mer gynnsam miljö för
djuren har Bo täckt bottnen med tegel

och natursten. Genom att dammarna
fångar upp åkrarnas näringsavrinning,
finns en god tillväxt av alger och vattenväxter som både producerar syre och
fungerar som foder för kräftorna. Med
rätt kunskap blir sådana här ekosystem
väldigt enkla att underhålla menar Bo
som idag bara stundtals tillsätter ärtor
som utfodring.
Successivt har nya dammar grävts
fram i åkerlandskapet och när vi besöker gården blir det tydligt att de här
odlingarna inte bara har gett upphov
till en framgångsrik kräftproduktion,
utan även andra djur har dragit nytta
av de nya förutsättningarna. Från att
tidigare ha använt marken för odling
av monokulturer finns idag ett rikt
djurliv runt dammarna där bland annat
grodor, salamandrar, fisk och fåglar
har etablerat sig.
Nyfikenhet, noggrannhet och
tålamod
Med sin erfarenhet inom branschen har
Bo nu utökat verksamheten till att arbeta som konsult och föreläsare. Då han
själv producerar sättkräftor för utplantering är han mån om att besöka sina
kunder och ta prover på utsättnings-

vattnet för att djuren ska få så goda
chanser som möjligt att klara sig i den
nya miljön. Tillsammans med Sveriges
lantbruksuniversitet och Fiskhälsan AB
analyserar man både vattenprover och
kräftornas hälsotillstånd. För den som
är intresserad av att plantera kräftor
eller anlägga egna dammar så understryker Bo vikten av att man bör ha
rätt kunskap från början. Det är viktigt
för att kunna upptäcka vilka kritiska
moment som kan finnas i den här typen
av vattenbruk.
Man bör också vara medveten om att
odling av kräftor tar tid. Bo producerar
inte längre matkräftor, utan enbart sättkräftor, vilka tar 3-4 år innan de hinner
bli könsmogna. Men om man är nyfiken
och har lite tålamod finns flera ekologiska och ekonomiska fördelar med den
här verksamheten.
Vill du veta mer om Hebykräftan,
eller få information om hur du själv
kan starta vattenbruk? Kontakta
Länsstyrelsen.
Isabell Stenson & Jimmy Blom
jimmy.blom@lansstyrelsen.se

13

Aktiv Landsbygd nr 4 / december 2014

Kulturlandskapet vid
En kväll i juni ordnade Länsstyrelsen en fältvandring
med kulturgeograf Pär Connelid, på Näsberget utanför Björnlunda. Det var en fin kväll och ca 15 bybor och
intresserade deltog i vandringen, där vi tittade på gamla
kartor och lärde oss se historiska spår i landskapet.

FOTO / KARTA ARKIV
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En av fyra kartor från 1723 över Näs, Björnlunda sn.

Näs by
Pär, som är verksam i Halland, hade
inte tidigare besökt Näsberget men de
gamla kartorna såg bra ut berättade han
på telefon. Över Näs by finns det fyra
äldre kartor, vilket är ovanligt många.
Den äldsta är från 1650-talet. Dessutom
har platsen en lång och spännande historia som uppdagades i kartmaterialet
och de synliga lämningarna på platsen.
På de flesta platserna i Sörmland
ligger de historiskt kända gårds- och
bytomterna nära inpå järnåldersgravfält.
På Näsberget finns det ett registrerat
gravfält och ett område med så kal�lad fossil (övergiven) åkermark, men
inga lämningar efter bebyggelse. Den
nuvarande byns läge stämmer inte
riktigt överrens med fornlämningarna.
Kan bebyggelsen ha legat på en annan

plats tidigare? Spåren i marken vid de
registrerade fornåkrarna liknar inte riktigt gammal åkermark, däremot såg det
ut som mycket gamla husgrunder.
När vi tittade närmare hittade vi syllstenar och spismursrösen till ett myller
av små hus, troligen från medeltiden.
Förmodligen har Näs by ursprungligen
legat på den sydöstra kanten av Näsberget, i nära anslutning till byns gravfält och sjön. Det skulle också kunna
förklara namnet Näs.
Varför flyttades byn?
Kanske blev det för trångt om utrymme
nere vid berget när byn växte och behövde plats för flera hus och mer åkermark. Och när åker- och ängsmarken
utökades på bekostnad av betesmarken

Gravfältet på Näsberget.

behövde djuren andra utmarker att beta
i. Om byn flyttades, fick man mer plats
till bebyggelsen och närmare till bete på
utmarken. Kanske genomfördes flytten
när man införde tvåsäde, det vill säga
när man lade ut de två gärdena som
syns på flera av de äldre kartorna.
Näsbergets historia blev levande där
vi stod bland medeltida husgrunder tillsammans med bybor från dagens Näs.
Vi fortsatte vandringen österut i betesmarkerna, där vi tittade på gamla
odlingsstrukturerna med åkerlappar och
diken som tydligt syns i terrängen, och
ännu längre österut tittade vi även på en
imponerande stor och gammal lind som
tidigare hamlats.
Karolina Karlsson
karolina.karlsson@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/sodermanland

FOTO / KAROLINA KARLSSON

Näsberget
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Den hamlade linden.

FAKTA

Lantmäteriet tillkom under stormaktstiden, 1628. Lantmäteriet har världens
förnämsta kartskatt med över två miljoner
historiska kartor. För den som är intresserad av att se historiska kartor över sin
egen bygd kan man gå in på lantmäteriets
webbplats lantmateriet.se Under Kartor
och geografisk information finns en flik
som heter Historiska kartor där man kan
söka efter gamla kartor.

Näs by, Björnlunda. Den nuvarande byns
läge stämmer inte riktigt överens med fornlämningarna. Bebyggelsen kan ha legat på
en annan plats tidigare.
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Lär dig bygga en gärdesgård
Du som har djur har säkert funderat på hur du bäst ska stänga dem inne. Taggtråd, nät eller
eltrådar? Det är inte många idag som funderar på att stänga med trädgärdesgård men det
var den vanligaste typen av hägnad fram till början 1900-talet. Kunskapen att bygga gärdesgård är på väg bort, därför har Länsstyrelsen i år ordnat kurser i ämnet.
Länsstyrelsen har haft två kurser i gärdesgårdsbygge under 2014, båda i Årby
naturreservat i Eskilstuna. Planer finns
på ytterligare en kurs under våren 2015.
Håll utkik efter datum i dagstidningarna
och på Länsstyrelsens webbplats.
Historia
I östra Mellansverige ersattes stengärdesgårdarna under järnåldern med
trägärdesgårdar. Trägärdesgårdarna var
mer flexibla och materialet var lättillgängligt. Trägärdesgården var sedan
den dominerade stängseltypen fram
till början av 1900-talet. I de flesta byaordningar reglerades förr hur gärdesgårdarna skulle byggas och underhållas.
Om underhållet eftersattes eller om
djuren kom ut på inägomarken var
det förenat med dryga böter. Gärdesgårdssyn hölls åtminstone två gånger
om året.

FOTO / HELENA LARSSON

I Sörmland fanns under 1700- och
1800-talen både kort- och lång1

2

3

4

gärdesgårdar. Idag finns bara långgärdesgården kvar. Den består av störar
i par, gärdslen och vidjor eller hank.
Gärdesgården var minst 1 meter hög.
Störarna gjordes ofta av en men också
gran som vuxit långsamt och fått täta
årsringar användes. För att få rakvuxna
enar nöps sidoskotten bort. Avstånden
mellan störparen var runt en meter. För
att störarna skulle hålla längre kolades
de över öppen eld.

Skötsel
• Se över gärdesgården och underhåll
den årligen. Byt ut störar och gärdslen
efterhand. Bind nya vidjor vid behov.
• Slå gräset kring gärdesgården om det
inte finns betesdjur som betar rent.
• Röj sly eller buskar som växer intill
gärdesgården och hotar att skada den.

Till gärdslen utnyttjades de trädslag
som fanns tillgängliga, men senvuxen
gran var vanligast. Både rundvirke och
kluvet virke förekom. Vidjorna bestod
av fina en- eller grangrenar, ibland
kluvna, som gjordes mjuka över eld
eller i vatten. Under 1900-talet ersattes
vidjorna på många håll av ståltråd.

• Gustafsson John-Eric, Svensson
Erling 2002, Hägnader och stängsel
i kulturlandskapet: historik och
arbetsbeskrivning över äldre och
modernt hägnadsarbete.

Tidigare fanns kilometervis med
trägärdesgårdar på varje gård. Idag är
gärdesgårdar som används till att stänga
inne djur mycket ovanliga.

Om du vill veta mer
• Hagander Sten 2003, Gärsgår´n i vårt
landskap, Södertälje.

• Bodin Olsson Sara, Länsstyrelsen
Värmland 2012, Gärdesgårdar
i Värmland - Historik och byggbeskrivning.
Helena Larsson
helena.larsson@lansstyrelsen.se

5

En gärdesgård blir till 1 Gärdesgårdsmaterial: vidjor av färsk gran och gärdslen av gran som fått torka. Längst bak i bilden syns kolade
störar. 2 Spätta och slå ner störar. Störarna kolas för att stå emot fukt och hålla längre. 3 Sen är det dags för gärdslen och vidjor. 4 Vidjorna
värms för att de ska vara lättare att sno om störarna. 5 Cirka 40 meter gärdesgård hann deltagarna bygga under kursdagen.

lansstyrelsen.se/sodermanland
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Lagändring gällande det generella biotopskyddet

FOTO / MONIKA GUSTAFSSON
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Alléer, stenmurar, åkerholmar, odlingsrösen, källor, småvatten och öppna diken
omfattas av det generella biotopskyddet därför att de är viktiga livsmiljöer för
många växt- och djurarter. Enligt miljöbalken är det förbjudet att vidta åtgärder
som kan skada dessa biotoper.

Brist på småbiotoper kan bland annat leda till brist på pollinatörer vilket skulle vara en katastrof för jordbruket.

Ett aktivt brukande kan i vissa områden vara en förutsättning för att den
biologiska mångfalden ska finnas kvar.
Nedläggning av åker- och betesmarker
innebär att arter knutna till odlingslandskapet försvinner och att den biologiska
mångfalden minskar. Samtidigt är det
viktigt att komma ihåg att det generella
biotopskyddet infördes för att rationalisering av jordbruket innebar att många
värdefulla småbiotoper och arter knutna
till dem försvann. Brist på småbiotoper
kan bland annat leda till brist på pollinatörer vilket skulle vara en katastrof
för jordbruket.
Tidigare har rationalisering, till exempel att kulvertera ett dike, inte varit ett
särskilt skäl till att få dispens ifrån det
generella biotopskyddet. Men sedan
den 1 september 2014 har lagen ändrats
vilket har öppnat möjligheten till att få
dispens för en viss rationalisering under
vissa förutsättningar.

Enligt 7 kap 11b § miljöbalken ska
det anses finnas särskilda skäl för
en dispens om åtgärden behövs för
att utveckla eller bibehålla ett aktivt
brukande av jordbruksmark. Dessutom
ska biotopskyddets syften fortfarande
tillgodoses. Antingen med hänsyn till
förekomsten av samma typ av biotop
eller med hänsyn till naturvärdena hos
den aktuella biotopen.
Detta ställer ett visst krav på att sökande måste visa att åtgärder ger positiva
effekter för jordbruksföretaget i form
av signifikant lägre kostnader eller
signifikant högre avkastning. Om en
dispens beviljas kan krav på kompensationsåtgärd ställas. Det kan till exempel
vara att anlägga en ny stenmur på en
annan plats eller anlägga en våtmark
vid igenläggning av ett dike.
MaryAnn Fargo
maryann.fargo@lansstyrelsen.se

FAKTA

Om du vill kulvertera ett dike, ta bort
hela eller delar av en stenmur, fälla
träd i en allé eller liknande ska du alltid
söka en dispens från det generella
biotopskyddet. Igenläggning eller flytt
av dike kan även kräva en anmälan om
vattenverksamhet.
Ansökan/anmälan görs hos Länsstyrelsens Natur- och miljöenhet.
Blanketter finns på Länsstyrelsens
webbplats. Normal handläggningstid är
ett par månader så det gäller att söka
i god tid.
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Kurser 2015

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

KURSER OCH AKTIVITETER

Kursserie fantastiska rabatter
Välkommen till en kursserie där vi knyter ihop säcken när det gäller komposition av rabatter!
Syftet är att ge dig kunskap om hur man komponerar, anlägger och sköter rabatter. Vi fokuserar
på lättskött och hur rabatterna ger ditt företag ett mervärde. Kursen riktar sig till dig som har
en besöksverksamhet på landsbygden i de fem länen runt Mälaren och Hjälmaren.

Dag 2

Dag 1

27 januari kl. 09.30 – ca 16.30
Vallby radiostation, Enköping

Anmälan

Senast den 20 januari resp 5 februari på Länsstyrelsen i Västmanlands webbplats
lansstyrelsen.se/vastmanland
Kursen kostar 300 kr + moms/kurstillfälle. Förtäring kostar 200 kr + moms/kurstillfälle.
Kontakta Elisabeth Håkansson, 010-224 92 79 eller elisabeth.hakansson@lansstyrelsen.se

Plats

Kostnad
Frågor?

Plats

10 februari kl. 09.30 – ca 16.30
Solliden, Örebro

Välkommen till kurser om
hästföretagande och hästägande!
Kurser för dig som är hästföretagare, förmedlare, beridare, hovslagare, veterinär, uppfödare som
har ridskoleverksamhet eller inackorderingsstall och för dig som är intresserad av hästar.
Hästägande 30 januari och den 6 februari

Hästföretagande 27 februari och den 6 mars

• Köp och försäljning av häst
• Betes-, inackorderings-, semin- och fodervärdsavtal
• Förmedling av hästar
• Tvistlösning
• Familjerätt
• Genomgång av egna avtal

• Fastighetsjuridik
• Köp/hyra av fastighet, stall och lokal
• Arrenden och servitut
• Privat eller näringsbostad
• Genomgång av avtal
• Tjäna mer, fakturera mer

Plats

Samtliga träffar är mellan kl. 13-17 på Plevnagården i Malmköping.

Kostnad

Kurserna kostar 500 kronor exklusive moms per kurs, fika och material ingår.

Anmälan

senast 7 dagar före respektive kursstart på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland
Kursinbjudan finns i på Kalendariet nere till höger startsidan. OBS! Begränsat antal till 18 platser per kurs.

För mer information kontakta: Malin Nilsson på telefon 010-223 43 64
eller e-post malin.nilsson@lansstyrelsen.se

Kommande kurser
• 16 januari kurs i hantering och lagstiftning om livsmedel
- fokus på kött och kötthantering kombinerat med studiebesök
på Magdakullan. En kurs för dig som funderar på att sälja kött
från nöt, får eller andra livsmedel från egen gård.

• Hönsskötsel januari/februari
• Lammningskurs januari/februari
• Hanteringskurs får februari
• Avlivningskurs

Håll utkik i kalendern på Länsstyrelsens webbplats för mer information och datum lansstyrelsen.se/sodermanland
Vill du få kursinbjudningar via e-post? Anmäl dig till Malin Nilsson, malin.nilsson@lansstyrelsen.se

FOTO / ÅSA KUHLAU
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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............................................................
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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Vart du än går,
oavsett väder, ta
alltid med dig ditt
eget solsken.

Saffranskaka

Saftig saffranskaka som är ljuvlig till julens festligheter och fikastunder.
En kaka lika lätt att baka som en sockerkaka och härligt gyllengul av saffran.
Kakan blir extra saftig om man toppar med lite mandelmassa men då kan
man med fördel minska lite på mängden socker.
1. Sätt ugnen på 175°C
2..Vispa ägg, strösocker och vaniljsocker vitt och riktigt poröst.
3..Koka upp mjölken med saffran och tillsätt smält smör, blanda
tillsammans med äggsmeten och eventuellt lite rom.
4..Blanda vetemjöl, bakpulver och salt och vänd försiktigt ner
det i smeten.
5..Smörj och bröa en sockerkaksform med kokosflingor. Fyll den med smeten.
6. Grädda kakan i mitten av ugnen i 25-30 minuter.
Prova med en sticka, den ska inte vara kladdig.
7..Låt kakan svalna något och stjälp sedan upp den på
en tallrik eller brödgaller.
Låt dig väl smaka!
Jonas Hammar
Husföreståndare Länsstyrelsen i Södermanlands län

En smak av Sörmland!

Ingredienser
3 ägg
2 1/2 dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
1 dl mjölk 3%
1/2 g saffran
50 g smör
3 1/2 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 nypa salt
(1 msk ljus rom)
Smör och kokosflingor
till formen

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

