
13 mars
Kurs för nya lantbrukare, på sal
13 mars, 14:00-17:00  

Sessionssalen, Länsstyrelsen

Ett tillfälle för dig som är nybliven lantbrukare 

eller inte har så stor erfarenhet av 

stödansökningar eller vad länsstyrelsen kan 

erbjuda. En eftermiddag om bl.a. vilka EU-stöd 

det finns, vilka rådgivningar man kan få, var och 

hur man söker dessa. 

Anmälan senast onsdagen den 6 mars via e-post 

eller telefon: lina.britse@lansstyrelsen.se 

eller 010-223 55 04

-------------------------------------

15 maj
Kurs för nya lantbrukare, 

betesmarker
15 maj 9:30-12:30, Mogata, Söderköping

Grundkurs i skötsel av betesmarker och 

slåtterängar. Vi tittar på olika betesmarkstyper 

och exempel på lämplig mark för restaurering.

Skillnaden mellan gammal vall och betesmark, 

och betesmark med höga värden som man kan 

få högre ersättning för att sköta. Hur kan du 

sköta marken för att gynna och behålla höga 

värden? 

Medverkande: Lina Britse och Matilda Hansen, 

Länsstyrelsen 

Anmälan senast onsdagen den 8 maj via e-post 

eller telefon: lina.britse@lansstyrelsen.se 

eller 010-223 55 04

Välkommen på Ett rikt Odlingslandskaps 
gruppaktiviteter!
Alla lantbrukare i Östergötland är välkomna på Ett rikt odlingslandskaps gruppaktiviteter, oavsett var gården ligger, 

hur stor den är och vad den har för produktionsinriktning. Även familjemedlemmar och anställda är välkomna.

__________________________     _______________________     ______________________

18 mars
Starta med fruktodling, på sal
18 mars, 13:15-18:00

Sessionssalen, Länsstyrelsen.

Här lär du dig mer om förutsättningarna 

för att kunna att starta en äppelodling. 

Vad krävs av platsen, jorden och dina 

insatser? Hur ser marknaden ut och hur 

hittar man sina kunder? Vilka utrust-

ningar och anläggningar ryms inom 

investeringsstödet? 

Medverkande: Kirsten Jensen, 

Länsstyrelsen Västra Götaland m fl

Anmälan senast den 10 mars via e-post 

eller telefon: 

anders.eliasson@lansstyrelsen.se

eller 010-223 54 94

25 & 29 mars
Röjningskurs bryn
25 mars, Häradshammar

29 mars, Gistad

Båda dagarna 09:30-12:30

En träff för dig som vill veta vad som 

ska röjas för att gynna den biologiska 

mångfalden och minska risken för 

avdrag vid en eventuell kontroll. 

Dessutom: Hur ska vi sköta brynen 

för att gynna fåglar, vilt och 

pollinatörer? Vilken hjälp finns att få 

från Skogsstyrelsen? 

Medverkande: Anders Eliasson och 

Pia Martikainen, Länsstyrelsen

Anmälan senast den 20 mars via e-

post eller telefon:

anders.eliasson@lansstyrelsen.se

eller 010-223 54 94

Dags att ställa i ordning 

betesmark?
Har du funderingar om skötsel/ 

återupptagen hävd av betesmarker 

eller skogsbeten? Välkommen med 

intresseanmälan om betesmarks-

rådgivning på din gård.

Maria Bergman:

010-223 55 18

maria.bergman@lansstyrelsen.se

Pia Martikainen:

010-223 54 97

pia.martikainen@lansstyrelsen.se

Anders Eliasson:

010-223 54 94

anders.eliasson@lansstyrelsen.se
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7 & 9 maj
Lönsam köttproduktion med 

naturbetesmark
7 maj, 9:30-12:30, Ödeshög /Trehörna 

9 maj 9:30-12:30, Finspång

Stora nötdjur är bland de mest rationella 

att ha till hjälp för att sköta 

naturbetesmarker med höga värden. Hur 

kan betet bli lönsamt? Vi diskuterar hur 

vi optimerar betesplaneringen för en god 

foderförsörjning under hela 

betesperioden.

Medverkande: Extern rådgivare och 

Pia Martikainen, Länsstyrelsen

Anmälan senast 30 april resp 2 maj via e-

post eller telefon: 

pia.martikanen@lansstyrelsen.se 

eller 010-223 54 97

22 maj
Hästar på naturbetesmarker

22 maj, 17:00–20:00, Vreta Kluster, 

Linköpings kommun

En träff för dig om hur du kan främja 

hästens välbefinnande och på bästa sätt 

sköta dina naturbetesmarker för att bevara 

en hög biologisk mångfald och god 

foderkvalitet.

Träffen riktar sig till dig som håller hästar 

yrkesmässigt, hyr ut stallplatser eller dig 

som har betesmark som du behöver få 

betad. Även du som håller hästar för 

hobby är välkommen i mån av plats.

Medverkande: Extern rådgivare och Pia 

Martikainen, Länsstyrelsen

Anmälan senast 15 maj via e-post eller 

telefon: pia.martikanen@lansstyrelsen.se 

eller 010-223 54 97

Ett rikt odlingslandskap ger råd som både lantbrukare och den biologiska mångfalden tjänar på. Hos oss får du 

råd om hur du sköter om dina naturbetesmarker för att öka den biologiska mångfalden. 

Det här brevet går ut till alla lantbrukare i Östergötlands län. Ansvarig utgivare och kontaktperson för Ett Rikt 

Odlingslandskap Maria Bergman, maria.bergman@lansstyrelsen.se, 010-223 55 18

Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

5 juni
Fältvandring
5 juni, 10:00 – 11:30, Kråkeryds

naturreservat, Ödeshög

Välkommen att följa med på en 

fältvandring där vi visar på vilken 

hävdgynnad flora vi letar efter vid 

bedömning av betesmarker. Vi tittar 

även på vilka insekter som kan finnas 

i en betesmark samt hur du kan 

gynna dessa arter.

Medverkande: Maria Bergman och 

Tommy Karlsson, Länsstyrelsen

Anmälan senast 31 maj via e-post 

eller telefon:

maria.bergman@lansstyrelsen.se 

eller 010-223 55 18

Årets lantbrukardag går av stapeln vid 

Lindevad Säteri, Skänninge 18 juni!

TEMA: Mångfald på slätten.

Följ oss på hemsidan för uppdateringar
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