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Tulltorpsån - där lantbrukarna tog saken i egna händer 

Lördag 5 oktober, 13-17  eller torsdag 10 oktober, 17-21 

Sibbetorps Gård, Pålsboda. 

 

På kursen kommer vi under ledning av Fredrik Lennström 

varva teori och praktik i hur man tar tillvara vildsvinskött 

Under kursen går vi igenom: 

• Hygien och livsmedel 

• Olika sätt att stycka ett djur 

• Praktiska moment där du själv styckar vildsvin 

• Paketering, olika metoder 

 

 

 

Anmälan: Senast 3 oktober via www.lansstyrelsen.se/orebro/

kalender  

Kostnad: 500 kronor (exklusive moms). Fika ingår. 

 

Begränsat antal platser. Anmälan är bindande. 

Information: Therese Erneskog, 070-939 04 86,  

therese.erneskog@lansstyrelsen.se 

Styckning av vildsvin - två kurser 

 

Kvällsträff i Närkes Kil om Tulltorpsån 
Träffa Otto von Arnold Jordberga gård, Skåne som är  

ordförande i Tulltorpsån ekonomiska förening som berättar  

om hur de samarbetat kring Tulltorspån. 

 

Onsdag 2 oktober, 16.00-19.00 

Församlingshemmet i Närkes Kil, Kostnadsfritt 

Efter torkan 2018 har intresset för vatten i landskapet ökat  

och lantbrukets näringsläckage till sjöar och vattendrag är en 

ständigt återkommande fråga - men hur gör man för att komma 

till skott med lokala satsningar till nytta både för ekonomi och 

miljö?  

Träffa Otto von Arnold, lantbrukare vid Jordberga gård och 

ordförande i Tullstorpsåns ekonomiska förening. Han berättar 

om hur de arbetat med att mobilisera alla markägare längs ån 

och hur de i dagsläget genomfört fler än 50 olika vatten-

vårdande projekt, bland annat genom att teckna markavtal och 

betala markintrångsersättningar till medverkande lantbrukare.  

Läs mer på tullstorpsan.se  

Hjälmarens vattenvårdsförbund bjuder på fika. 

ANMÄLAN: Senast 30 september via lansstyrelsen.se/orebro/

kalender. 

INFORMATION: Therese Erneskog, 070-939 04 86,  

therese.erneskog@lansstyrelsen.se eller Anna Eklund, Hjälma-

rens vattenvårdsförbund, 070-251 18 72, anna.eklund@hjvvf.se 

Studieresa till Tulltorpsån, Skåne  
Välkommen att följa med på en tvådagarsresa till Skåne.  

 

Tisdag - onsdag 5-6 november, 08.00-22.30 

Samling Aspholmen Örebro 

Den 6 november 08.30 - ca 15.00 träffar vi lantbrukarna som 

tillsammans genomfört olika vattenprojekt i Tulltorpsån via en 

ekonomisk förening. Vi besöker visningssträckor, pratar med 

lantbrukare, projektledare och konsulter involverade i arbetet 

kring ån.  

På nedresan gör vi studiebesök hos Josef Appell, Skogsbo gård, 

öster om Ängelholm som berättar om sina erfarenheter kring 

concervation agriculture. 

Du kan läsa mer om arbetet i på tulltorpsan.se. 

KOSTNAD: Resa och studiebesök finansieras av Greppa Nä-

ringen via Länsstyrelsen i Örebro län. Du bekostar endast mat 

och boende på värdshus, totalt cirka 1 300 kronor exklusive 

moms. Anmälan är bindande. 

PRAKTISK INFORMATION: Bussen avgår den 5 november 

klockan 08.00 från Aspholmen, Lantmännens lokaler. Bussen 

stannar för frukost och lunch samt studiebesök hos Josef  

Appell 14:30 – 16:30. På hemresan stannar bussen en gång  

för middag. Beräknad hemkomst cirka 22:30. 

ANMÄLAN senast 22 oktober via lansstyrelsen.se/orebro/

kalender. 



  
Länsstyrelsen i Örebro län Telefon:010-224 80 00   orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/ 

Rubrik  

Lantbruksbranschen behöver ta ett samlat grepp för att  

förebygga spridningen mellan fält och gårdar. Därför  

arrangerar Frö- och oljeväxtodlarföreningarna tillsammans 

med Jordbruksverket denna konferens. 

Fredag 8 november, 09.00- 16.30  

Drop in med välkomstfika från 08.30   

Sundbyholms slott, Eskilstuna 

Inledning: Christina Nordin, GD, Jordbruksverket.    

Huvudtalare: 

Invasiva ogräs i Sverige och utomlands. Hur blir en oskyldig 

växt ett nytt ogräsproblem? Vilka nya ogräs ska vi se upp 

med?  Prof. Lars Andersson  SLU, Ultuna.   

How black grass is spread and controlled in UK. What  

lessons could be learned by the Swedish grain and seed  

production?  Dr. Stephen Moss har ägnat hela sitt yrkesliv åt 

problematiken kring gräsogräset renkavle. Det som Stephen 

inte känner till om renkavle är inte värt att veta. 

Mer i programmet: 

•Har vi råd med invasiva ogräs? Hur påverkas odlingseko-
nomi och markpriser/arrende?  

•Spridning via utsäde, hur ofta sker det? Lagar eller mark-
nadslösningar, vilka möjligheter ger de?  

•Vilka ogräs överlever ensilering, genom djuren och i  
gödselbassängen? Är importerat foder en risk? 

•Så gör jag på min egen gård och som maskinhållare?  
Lantbrukare berättar. 

•Ansvar och rutiner kring begagnat och demo. En maskin-
handlare ger sin syn på saken. 

•Kemisk bekämpning - möjligheter och begränsningar. Är 
integrerat växtskydd en del av lösningen? 

•Växtföljdens inverkan på ogräs, risk och ekonomi.  
System för jordbearbetning och sådd, vad gynnar respektive 
motverkar?  

Föreläsare: Ove Karlsson, SLU, Arrendeombudsman Per 

Nilsson LRF Konsult, Lotta Claesson, Jordbruksverket, Mag-

nus Karlsson, Lantmännen, Lars Andersson, SLU Maskinhy-

gien, teknikrådgivare Christer Johansson, Jordbruksverket, 

Henrik Jönsson, Staffanstorp, Rikard Andersson Rådgivare 

ogräs Jordbruksverket, Anders TS Nilsson, SLU Alnarp, 

Thorsten Rahbeck‐Pedersen, Jordbruksverket.     

Kvällsaktivitet för de som önskar: mingel, gemensam middag 

och övernattning på Sundbyholms Slott.  

Mer information och anmälan på:  www.svenskraps.se 

Invasiva ogräs - ett hot mot mellansvensk spannmålsodling?  

Förändrat klimat, gränsöverskridande handel och ändrade brukningssätt ökar risken för att nya arter av svåra ogräs 

etablerar sig även i våra bygder.  

Hästar - gödsel, foder och miljö 

Torsdag 17 oktober 11.00-14.00 

Travbanan Örebro, konferensdel restaurangen 

 

MEDVERKANDE: Petra Nilsson, rådgivare inom Greppa 

Näringen, LRF Konsult. Petra kommer att berätta och disku-

tera vad du kan göra för att minimera risken för en negativ 

miljöpåverkan från dina hästar när det gäller rasthagar och 

gödselhantering. Lär av goda exempel. 

 

Eva Dahlström, foderrådgivare, Oberoende foderråd. Eva 

kommer att prata om utfodring och vad du behöver tänka på 

för att hästen och miljön ska må bra. Innehåll: Årets foder-

analyser, vad händer med hästen och miljön vid obalanserad 

utfodring, sockerhaltens betydelse vid utfodring och vilka 

mineraler behöver hästen. 

 

 

 

Träffen finansieras via Greppa Näringen och är kostnadsfri. 

Vi inleder med enkel förtäring.  

 

Vi börjar på sal men avslutar ute vid rasthagarna. Kläder efter 

väder. 

 

ANMÄLAN: senast 10 oktober i kalendern på lansstyrel-

sen.se/orebro  

eller till 

Ann-Sofie Hedberg, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se,  

010-224 84 26  eller 

Helena Åkerhielm, helena.akerhielm@lansstyrelsen.se,  

010-224 84 27 

Välkommen till en kurs om miljöhänsyn vid hästhållning där du får lära dig mer om skötsel av rasthagar, hante-

ring av gödsel och utfodring.  


