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Tema: Greppa
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Det ligger stora förväntningar på att
lantbruket med frivilliga åtgärder
ska minska påverkan på vatten och
Greppa Näringen kan vara ett stöd
för att uppnå resultat. Inom Greppa
näringen kan du få kostnadsfri
miljörådgivning som är bra både för
plånboken och miljön.
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Hallå där Ernst Witter!

S

om arbetar med vattenfrågor
och lantbruk på Länsstyrelsen i
Örebro. Vi frågar Ernst vad han
arbetar med just nu.

– Just nu arbetar jag både med det
som kallas vattenförvaltningen och
ett LIFE projekt ”Rich Waters”. Inom
LIFE-projektet jobbar jag främst
med ett projekt som handlar om att
identifiera sjöar som är påverkade av
förhöjd internbelastning, det vill säga
att det läcker fosfor från sjöbotten till
sjöns vatten och som på så sätt bidrar
till övergödning.
– Jag jobbar också med att öka
kunskapen hos lantbrukare om hur
fosforförluster uppstår på gården och
vilka åtgärder som kan vara lämpliga
för att minska förlusterna.
En viktig fråga för mig är hur vi kan
etablera ett samarbete med lantbruket
kring de krav som ställs utifrån
vattenförvaltningen.
Vilka är de viktigaste utmaningarna
för lantbruket framöver?
– Jämför man lantbruket nu med hur
det var för 20–30 år sedan så har det
skett stora förbättringar inom miljöområdet. Påverkan på vattenmiljön
genom läckage av bekämpningsmedel
och växtnäring är betydlig mindre nu
än vad det var då. Ökad medvetenhet
hos lantbrukare kring problemen och
hur de kan förebyggas har bidragit till
det. Jag förstår därför att en hel del
människor uppfattar kraven utifrån
vattenförvaltningen som hårda
utifrån det arbete som de redan har
gjort.

Är det samma frågor då som nu?
– Vad gäller övergödning var den
stora frågan för 20–30 år sedan
kväveläckaget och hur det bidrar
till övergödning av havet. Mycket
har gjorts inom lantbruket för att
minska kväveläckaget och det har
gett resultat. Men i de flesta sjöar
och vattendrag som är påverkade av
övergödning är problemet för höga
fosforhalter. Effekterna i sjöarna är
ändå samma som i havet: algblomningar, ibland med giftiga alger.
Hur ligger vi till i länet?
– I Örebro ligger vi ungefär på snittet
för Sverige när det gäller miljöproblem i vatten. I de bebyggda
och jordbruksintensiva områdena
handlar det om övergödning och i
skogsområdena finns en del försurningsproblem.
– Det finns fortfarande mycket
pengar kvar som går att söka för
att anlägga våtmarker och fosfordammar, som kan bidra till minskad
övergödning. Så passa på så länge
pengarna finns. I flera andra län är de
redan slut. Jag hoppas också att fler
tar chansen att söka stöd för strukturkalkning där intresset hittills har varit
större i andra län jämfört med här.
Det är en bra åtgärd som både miljön
och lantbruket vinner på. Några
lantbrukare som har genomfört
strukturkalkning i länet har faktiskt
kommenterat att de inte förstår varför
inte fler söker stödet. Så bra tycker de
att det har blivit.
Hushållningssällskapet i
Västmanland startar i år ett läns-

Ernst Witter

övergripande projekt som siktar på
att cirka 1000 hektar åkermark ska
strukturkalkas. Så hör gärna av dig
till Hushållningssällskapet om du vill
vara med!
Ernst Witter,
Vattenvårdshandläggare

Kontakta hushållningssällskapet
angående projekt strukturkalkning
Petter Ström
021-17 77 29
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”Det blev lättare att
hantera förändringarna”

På växtodlings- och mjölkgården Hidingsta Norrgården utanför Kumla har det skett
många förändringar de senaste åren. Gården har utökats med fler kor och större areal
samt skiftat från konventionell till ekologisk växtodling. Att ha bra koll på hur mycket
näring som fodret och stallgödseln innehåller har underlättat förändringsarbetet, anser
Thorbjörn Johnson som driver gården.
TEXT OCH FOTO: GREPPA NÄRINGEN

T

horbjörn Johnson började
2001 som arrendator och
övertog gården 2006. Sedan
dess har det skett många förändringar och både areal och koantal
har utökats, dessutom har om- och
tillbyggnader gjorts. För några år
sedan köpte han en granngård med
ekologisk växtodling och beslutade
sig för att lägga om hela arealen till
ekologisk växtodling.
Thorbjörn Johnson gick med i
Greppa Näringen 2005 och fick då
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rådgivning om växtnäringsbalans.
– Jag var intresserad av att få koll
på vilka tillgångar jag hade i form av
stallgödsel och hur det såg ut på mitt
företag.
Det handlade framför allt om att
han ville få grepp om kväveleveransen
från stallgödseln.
– Jag ville veta hur jag kunde
använda stallgödseln bäst och om jag
behövde komplettera med någonting,
så att jag varken köpte för lite eller för
mycket konstgödsel.

Till att börja med visade det sig
att kväveöverskottet på gården var
ganska högt, men vid uppföljningsbesöket 2013 hade det sjunkit
markant med närmare 90 kilo kväve
per hektar.
– Vinsten är att jag har kunnat
utnyttja gödseln på en större areal.
Jag har kastat bort näringsämnen
tidigare. Nu kan jag dra nytta av
näringen.
Han uppskattar att foderodlingen
sedan 2010 varit betydligt billigare

än innan.
– Jag hade en stor del av näringen
gratis, den fanns redan på gården.
Sedan dess har han även fått
rådgivningar som Fosforstrategi,
Energikollen och en serie foderrådgivningar där det framför allt
handlat om foderbalans och kväveöverskott på gården.
– Jag har legat bra till och det har
känts bra att få grepp om läget. Jag
har fått ett tankesätt där jag funderar
på var kvävet finns och var det
försvinner. Jag lyssnar och läser vad
rådgivningen kommer fram till och
vad jag kan göra för att behålla så

mycket kväve som möjligt. Och nu
blir det extra intressant när vi kör
ekologiskt, tycker Thorbjörn Johnson.
För egen del tycker han att
förändringsarbetet på gården har
underlättats av Greppa Näringens
rådgivning.
– Från det ena året till det andra
kanske det inte gör så stor skillnad.
Men eftersom jag haft med mig
kunskapen från rådgivningen så har
det varit lättare att hantera
förändringarna.
– När jag utökat arealen så har jag
tänkt på att utnyttja stallgödseln. Jag
ser hur jag ligger till och att jag kan

fortsätta sprida gödseln på en större
areal, vilket känns bra. Jag har tänkt
till när jag byggt gödselbrunn så att
den är tillräckligt stor för att kunna
utnyttja kvävet på våren.
Idag har han två stycken brunnar
som med god marginal rymmer
kornas flytgödsel samt inköpt
biogödsel.
Generellt sett tycker han att
rådgivningen från Greppa Näringen
är viktig.
– Det behövs någon som håller
lågan brinnande och hjälper
lantbruket och rådgivarna att tänka
på de här sakerna.

Fakta Hidingsta Norrgården
Från början hade Thorbjörn Johnson 50 uppbundna kor och 50 hektar mark där han odlade vall och foder till korna, vilket
utökats till dagens lösdrift med 90 kor och konventionell mjölkproduktion samt 230 hektar med ekologisk växtodling.
Växtföljden är havre med insådd – 3-årig vall – höstraps – höstvete – åkerböna – vårvete. Marken gödslas med stallgödsel
från gården samt inköpt biogödsel.

Våra rådgivningsföretag inom Greppa Näringen Örebro län
HS Konsult AB
Martin Pettersson, 070-329 17 84,
martin.pettersson@hushallningssallskapet.se

Växa Sverige, Mitt
Niklas Johansson, 010-471 01 34,
070-688 21 44
LRF Konsult Öster
Petra Nilsson, 011-19 49 27,
070-290 49 27
MULE Konsult
Björn Nylander, 070 – 79 777 60,
bjorn.nylander@mulekonsult.se

Naturvårdsgruppen Väst AB
Morgan Johansson, 0708-51 77 12,
morgan@naturvardsgruppen.se

Anders Himmerland,
0521-22 20 95, 0708-83 65 69,
anders@naturvardsgruppen.se.
På Greppa Näringens webbplats
hittar du vilka företag som gör
olika rådgivningar i vårt län.
Adressen är greppa.nu. Gå in under
Våra tjänster > Hitta rådgivningsföretag och välj Örebro län.
Greppas webbplats har också en
hel del hjälpmedel och tjänster som
du kanske har nytta av. Där kan du
till exempel göra en egen växt-

näringsbalans. Det finns också
flera beräkningsverktyg som en
stallgödselkalkyl, CropSat som
är ett hjälpmedel för att se
växtnäringsbehov under säsong,
investeringskalkyl, beräkning för
kvävesensor och den så kallade
höstrapssnurran. Dessutom kan
du prenumerera på nyhetsbrev och
även hitta mycket fakta och
information.
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Ny rådgivning inom
Greppa Näringen

Nu kan du snart få rådgivning kring underhåll av diken
inom Greppa Näringen. Det går också bra att bjuda in
grannarna för en gemensam diskussion.

TEXT OCH FOTO: HELENA H ÅKERHIELM

U

nderhåll av diken är en ny
typ av rådgivningsbesök
inom Greppa Näringen.
Syftet med rådgivningen är att
belysa de miljömässiga och
ekonomiska vinsterna med
fungerande diken på din gård.
Sedan tidigare har Greppa
Näringen rådgivning inom
översyn av täckdikning. Men ett
väl underhållet dike är grunden
för en väl fungerande dränering
på fältet. Dålig dränering kan ha
mycket stor inverkan på fältet
och dina insatser i växtodlingen.
Det hänger ihop med packningsskador, såtidpunkt, utnyttjande
av växtnäring med mera. Det
kan vara klokt att börja med
rådgivning kring dikesunderhåll
innan eller nära i tid om du väljer
Greppa Näringens rådgivning
”Översyn av dräneringen”.
Eftersom underhåll av diken

är en åtgärd som ofta berör flera
markägare samtidigt kan det också
vara ett tillfälle att bjuda in grannen.
På det sättet kan alla som är berörda
få tillgång till samma information.
Vi kommer under våren att
upphandla rådgivare inom Greppa
Näringen som kan erbjuda dig
rådgivningen i vårt län.

Har du frågor?
Kontakta:
Ingrid Johnsson, 010-224 84 28,
ingrid.johnsson@lansstyrelsen.se
Helena H Åkerhielm, 010-224 84 27,
helena.h.akerhielm@lansstyrelsen.se

Så minskar du
fosforläckage från hästhagen

När du tar bort gödsel och överblivet foder i hästhagarna gör du en insats för ett renare
vatten och hav. Dessutom bidrar mockning i hagar, betesplanering och betesskötsel även
till bättre djurhälsa genom minskad risk för inälvsparasiter.
TEXT: THERESE ERNESKOG FOTO: MOSTPHOTOS

E

n upptrampad hage medför att
stora mängder fosfor samlas
på platsen och riskerar att
läcka ut till vattendrag i närheten.
Viktiga åtgärder för både miljön och
hästen är att sköta hästhagarna så
vegetationen täcker marken och att
gräset har möjlighet att återetablera
sig. Detta kan du göra genom att
flytta utfodringsplatsen och även låta
hagen ”vila” under perioder. Tänk
på att hagen ska vara väldränerad, så
minskar du risken för upptrampning.
Gräsremsa längs dike
Har du ett dike intill din hästhage
kan du anlägga en gräsbevuxen
remsa mellan hagen och vattendraget.
Gräsremsan fångar upp partiklar av
jord och på så sätt minskar du risken
för att jordpartiklar med mycket
fosfor rinner ner i diket.

Lagom med fosfor i fodret
Att ha koll på fodrets innehåll av
fosfor är viktigt. Överutfodring
av fosfor innebär att gödseln blir
onödigt näringsrik. Dessutom ökar
risken för fetma och grovtarmsstörningar hos hästen. Detta kan i sin
tur leda till kolik och fång. Särskilt
viktigt är det att titta på fosforinnehållet i mineralfodret och
anpassa detta till hästens behov. Är
du osäker på hur näringsupptaget
ser ut för din häst kan du ta ett
gödselprov och skicka på analys.
Fosforhalter högre än 8 gram per kilo
torrsubstans tyder på att hästen får
mer fosfor än nödvändigt.
Film som ger tips och råd
På Julmyra Horse Center i Uppland
finns ungefär 200 hästar. Där jobbar
man aktivt med ett projekt för att

minska hästgårdens miljöpåverkan.
På www.julmyrahorsecenter.se kan
du se en film som handlar om deras
miljöprojekt och få tips och råd till
din egen hästgård.
5 råd för miljövänligare hästhagar
• Mocka en till två gånger i veckan
och städa undan foderspill i
hästtäta hagar
• Se till att dräneringen fungerar och
underhåll diken
• Skydda vattendrag och diken med
stängsel och gräsremsa
• Vårda vegetationen i hagen genom
putsning och rotationsbete
• Undvik att överutfodra med fosfor.
Fakta:
I Sverige finns 355 000 hästar och av
dessa finns hela 70 procent i tätortsnära
områden med begränsad tillgång på mark
och där hagarna oftast är små.

Praktisera integrerat växtskydd

Vad är integrerat växtskydd? Inte så komplicerat som det låter, helt säkert praktiserar du
det redan nu. Det finns dessutom en del bra hjälpmedel för att komma ännu längre, till
exempel växtskyddscentralens graderingar under säsong.
TEXT: INGALILL KÄMMERLING FOTO: MOSTPHOTOS

H

elt säkert praktiserar du
integrerat växtskydd redan
idag. Det är det du gör
när du väljer en lämplig växtföljd,
bevakar skadegörare och ogräs i dina
fält, behovsanpassar dina bekämpningar och i efterhand följer upp om
insatserna har rätt effekt och betalat
sig, som exempel.
Integrerat växtskydd som metod
innebär att du tänker framåt,
förebygger och tar in alla möjliga
åtgärder i din växtskyddsstrategi. Det
innebär också att du minskar ditt
beroende av kemiska växtskyddsmedel och deras påverkan på hälsa
och miljö.

Behovsanpassa dina åtgärder
Det är viktigt att växtskyddsmedel inte används i onödan då det
ökar risken för att skadegörare ska
utveckla resistens och att verksamma
ämnen med tiden får sämre effekt.
Dessutom kan du spara pengar
genom att undvika behandlingar som
inte är lönsamma.
• Håll koll i dina fält och ta hjälp av
de bekämpningströsklar, riskvärderingar och prognosmodeller
som finns för att avgöra om en
bekämpning är lönsam eller inte.
• Tänk igenom de växtskyddsmedel
du använder, växla mellan preparat
med olika verkningssätt och
behandla inte för säkerhets skull.

8 Gröna bladet

Obehandlade rutor – följ
upp dina åtgärder
Obehandlade nollrutor ger dig
möjlighet att följa upp vilken effekt
dina åtgärder har. Ha gärna minst en
ruta i varje fält (med undantag för
bland annat potatis och jordgubbar).
Genom att skriva upp hur olika
insatser fungerat får du ett bra
beslutsunderlag för kommande år.
Var också uppmärksam på misstänkt
resistens hos ogräs eller insekter.
Hjälpmedel som ger dig koll
Om du är intresserad av hur
utvecklingen av skadegörare ser ut i
ditt närområde under växtsäsongen
kan du hitta informationen hos
Växtskyddscentralen i Linköping. De
bevakar tillsammans med rådgivare
och lantbrukare ett stort antal
kontrollrutor varje vecka under
säsongen. Totalt finns det cirka 400
kontrollrutor inom deras bevakningsområde, varav ett femtiotal i Örebro
län. Vill du veta mer kan du läsa i:
• Växtskyddsbrev från
Växtskyddscentralen i Linköping
med aktuell information om skadegörarläget varje vecka. Regionalt
anpassade råd om eventuell
behandling och val av preparat.
• Årets utveckling av skadegörare
i vårt område eller i enskilda fält.
Diagram över skadegörarnas
utveckling. Karta med inrapporterad förekomst av skadegörare i

enskilda kontrollrutor. Du hittar
dem under Prognos och varning –
jordbruk.
• Ogräsbrev från Växtskyddscentralen. Nyheter kring ogräs och
bekämpning av ogräs. Plansch
herbicidresistens.
• Bekämpningsrekommendationer
– Svampar och insekter 2018
som innehåller
lättillgänglig
information om
växtskydd. Här
finns rekommendationer för
bekämpning och
bekämpningströsklar men
också tabeller
med preparatens
registrering
och effekter,
information om resistens,
sjukdomskänslighet hos stråsädsorter och sprutmunstycken.
• Växtskyddsinfo innehåller samma
information men som databas på
Jordbruksverkets webbplats eller
som app i telefonen.
Du hittar dem på Jordbruksverkets
webbplats www.jordbruksverket.se/
amnesomraden/odling/vaxtskydd/
vaxtskyddscentralerna/linkoping
Du kan prenumerera på veckorapporter, växtskyddsbrev och
ogräsbrev via e-post.

Renkavle efter att vetet gått i ax. Hittar du
renkavle kan du höra av dig till Jordbruksverkets
Växtskyddscentraler som kan ge dig råd.

Som fullbildad liknar renkavle främst
kärrkavle, ängskavle och timotej.

Håll ögonen på renkavle

Renkavle är ett gräsogräs som kan vara svårt och mycket dyrt att bli av med om det får
etablera sig. Håll utkik och sätt in åtgärder om du hittar det i dina (höstsådda) fält.

TEXT: HELENA H ÅKERHIELM FOTO: PER WIDÉN, JORDBRUKSVERKET

R

enkavle är ett relativt nytt
ogräs i Mellansverige. Det är
ett konkurrenskraftigt gräs
som sänker skörden och är dyr att
bekämpa. Det är därför viktigt att
upptäcka eventuella problem i tid
och vidta åtgärder för att minska
spridningen. Passa till exempel på
att kontrollera fälten i samband med
flyghavrekontrollen. Eller varför inte
i början av juni då renkavlen oftast
går i ax.

Växtföljder och maskiner
Renkavle är ett ettårigt gräs
som sprids med frön, normalt
höstgroende. Växtföljder med mycket
höstsäd och reducerad bearbetning
gynnar ogräset. Spridningen av
renkavle sker lätt med maskiner och
det är därför viktigt att göra rent dem

innan du flyttar dem från ett fält
där det finns renkavle. Oftast hittas
de första plantorna vid infarter, där
man kört in eller lastat av maskiner.
Kontrollera att maskiner och
redskap är rena från boss och jord
när du köper begagnat eller får en
demomaskin till gården!
Blir lätt resistent
Renkavle har lätt för att bilda
resistens mot bekämpningsmedel och
det är därför viktigt att tänka på att
kombinera kemiska och ickekemiska metoder för att hålla
renkavlen stången. Vid mer omfattande problem i gröda som har gått
i ax kan det till och med vara aktuellt
att totalbekämpa området eller
ensilera hela grödan. Är det måttlig
förekomst bör renkavlen plockas när

fälten inspekteras för flyghavre.
Kontakta gärna Växtskyddscentralen
om du hittar nya renkavlebestånd. I
vårt område är det ogräsrådgivare
Leif Johansson i Linköping/Skara
som du når på telefonnummer
072-962 75 50.
Bra broschyr med tips om
du hittar renkavle
På Jordbruksverkets webbplats finns
en bra broschyr med tips för den som
hittar renkavle på sina marker. Här
får du praktiska råd om vad du kan
göra i fältet beroende på när under
året du upptäcker ogräset. Du hittar
broschyren på Jordbruksverkets
webbplats www.jordbruksverket.
se, Startsida> Odling> Växtskydd>
Ogräs> Ogräsbrev> Nr 3. 2017 Råd
om renkavle.
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Fältkontroll – undvik avvikelser

Håll din SAM-ansökan uppdaterad. Så tidigt som i maj börjar vi med de första
fältkontrollerna för den här säsongen. Här är några tips för att undvika de vanligaste
avvikelserna.

TEXT: HANNA JIBBEFORS OCH MARIA BERGMAN FOTO: MOSTPHOTOS

N

är vi aviserat kontroll kan
SAM-ansökan inte ändras.
Sista dag för ändringar i
SAM-ansökan är normalt den 15 juni.
Ringer vi dig innan det datumet och
aviserar en fältkontroll, då är sista
ändringsdag istället dagen innan vi
ringde. I år börjar vi med de första
fältkontrollerna under maj, kanske
ringer vi dig. Se därför till att hålla
din ansökan uppdaterad. Det är
särskilt viktigt om du behöver göra
ändringar som inte bara marginellt
påverkar totalarealen i din ansökan.

31 oktober – sista dagen att
sköta din jordbruksmark
Senast den 31 oktober måste du ha
utfört en aktivitet på alla de skiften
du söker stöd för, till exempel odlat,
skördat, betat eller putsat. Det finns
undantag, det gäller till exempel
första året en åkermark ligger i träda
och trädor där du sått grödor som
gynnar den biologiska mångfalden.
Tänk på att det för kompensationsstöd, vallodling och miljöstöd
för betesmark räcker inte med att
bara slå av eller putsa. Marken ska
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vara skördad eller tillräckligt betad
senast 31 oktober.
De avvikelser vi ser vid kontroller
är framför allt på mark som ligger i
träda och på betesmarker.

bredd (åkerkant till åkerkant) får
från och med 2017 inte ingå i blockarealen. För åkermark inom nitratkänsligt område får bredare diken
ingå i blockarealen.

Produktiv vall godkänd för vallstöd
För att berättiga till miljöersättning
för vallodling ska en vall domineras
av vallgräs, vallbaljväxter eller en
blandning av vallgräs och vallbaljväxter (grödkod 50). En liten
andel av smakliga smalbladiga gräs
och örter kan godkännas.
I många äldre vallar som inte såtts
in på länge domineras växtligheten
istället av smalbladiga gräs, örter
och icke godkända vallgräs som till
exempel veketåg och tuvtåtel. Sådana
vallar är inte godkända för vallstöd
och i SAM-ansökan ska du använda
grödkod 49.
En återkommande avvikelse vid
kontroller är att grödkod 50 har
använts även för vallar som inte är
godkända för vallstöd.

Djurvälfärdsstöden
Det är stora krav på dokumentation
för djurvälfärdsstöden och vi ser
att det är lätt att missa något. Läs
villkoren noga för de stöd du söker.
Tänk också på att:
• Alla foderanalyser ska göras av
ackrediterade laboratorier och
var noga med att laboratoriet
är ackrediterat för den analysen
som efterfrågas. Vid en eventuell
kontroll ska du ska kunna visa
analysprotokoll och vilka kostnader
du haft för analysen. De analyser
som foderleverantörer gör gäller
inte som analysresultat.
• Foderanalysen ska vara gjord för
rätt djurslag. En analys gjord för
häst är exempelvis inte godkänd
för får utan analysen ska då vara
anpassad för idisslare.

Diken
Diken som överstiger 2 meter i

Håll koll på viktiga datum

Några viktiga datum att hålla reda på under sommaren för dig som söker jordbruksstöd.

15 juni
• Sista dag för ändring av SAMansökan. Efter 15 juni kan du
enbart minska din ansökan. En ny
tolkning av befintliga EU-regler
innebär att det inte längre är
möjligt att ändra grödkod efter den
15 juni.
• Träda: Om du ska så oljeväxter får
trädan slås av eller putsas från och
med den 15 juni.

1 juli
• Skyddszon: Du får skörda eller
putsa skyddszoner.
• Träda: Tillåtet att putsa trädan.
Förbud 1 mars-30 juni av hänsyn
till fågel- och djurlivet.
15 juli
• Träda: Grundregeln är att trädan
ska vara ur produktion till och
med den 15 juli. Trädan upphör
när du skördar, låter dina djur beta
eller sår den gröda som ska bli en
jordbruksprodukt efter trädesperioden.

30 juni
• Miljöersättningar, ekologisk
produktion och kompensationsstöd: Sista sådatum.
16 juli
• Förgröningsstöd: Under perioden
1 maj-30 juni måste du, som berörs • Förgröningsstöd: På träda anmäld
av villkoret om minst 2 eller 3
som ekologisk fokusareal får
grödor, ha rätt fördelning av grödor.
du tidigast den 16 juli använda
• Skyddszon: Eventuella jordmassor
växtskyddsmedel.
från grävarbete ska vara bortförda
och växtligheten reparerad.

31 juli
• Miljöersättning för vall: Du får
bryta vallar som fullgjort liggtiden
på tre odlingssäsonger.
1 augusti
• Förgröningsstöd: Obrukade
fältkanter får börja förberedas för
annan markanvändning. Kvävefixerande grödor anmälda som
ekologisk fokusareal får brytas.
• Kompensationsstöd: Söker du
kompensationsstöd för jordbruk
typ 1,2 eller 3 får du tidigast den 1
augusti använda växtligheten för
bete eller skörd av foder.
31 augusti
• Förgröningsstöd: Sista sådatum för
mellangröda anmäld som ekologisk
fokusareal.

Snart vankas betessläpp för dina nötkreatur
– har du koll på reglerna?

En stor del av djurens välfärd och hälsa är kopplat till deras möjlighet att få motion
och utföra ett naturligt betesbeteende. Huvudregeln för nötkreatur är att de ska vistas
utomhus under sommarhalvåret.
TEXT: HANNA JIBBEFORS FOTO: MOSTPHOTOS

P

å betet ska djuren ges tillsyn
minst en gång per dag, men
sjuka, nyfödda, högdräktiga,
skadade djur och djur som beter sig
onormalt ska ses till oftare. Djuren
ska få dricksvatten av god kvalitet
minst två gånger per dygn. Kalvar
ska vid mycket varmt väder eller vid
sjukdom ha fri tillgång till dricksvatten.
Mjölkbesättning: dina djur ska
ha tillgång till betesmark minst sex
timmar i sträck, varje dygn.
Köttbesättning: dina djur ska ha
tillgång till bete eller annan utevistelse hela dygnet runt.
Det finns några undantag från
ovanstående. Det är:
• Djur under sex månaders ålder
behöver inte släppas ut på bete.
• Nötkreatur i mjölkproducerande
besättningar som är födda 1 mars
eller senare behöver inte hållas
på bete under det kalenderår som
djurets fötts.
• Det finns inget lagkrav på bete
för tjurar eller för djur som hålls i
karantän.

Betesmark och stängsling
• Rasthagar, betesmarker och
drivningsgångar ska vara fria från
föremål som kan vara en skaderisk
för dina nötkreatur.
• Ytor som är hårt belastade ska
vara hårdgjorda och dränerade
eller naturligt ha motsvarande
egenskaper.
• Stängsel ska vara väl uppsatta,
underhållna, sträckta och vara
utformade så att sannolikheten är
liten att djuren skadar sig på dem.
• Vid användning av taggtråd får
den inte vara strömförande. Det
är tillåtet att kombinera taggtråd
med strömförande slät stängseltråd.
Eltråden måste i så fall monteras
på en distanshållare på den sida av
stängslet där djuren hålls. Avståndet
mellan taggtråden och den strömförande tråden ska vara på minst
15 centimeter. Taggtråden måste
jordas regelbundet.
Är det krav på ligghall sommartid?
Under sommarhalvåret är det tillåtet
att ha djuren ute utan skydd, men

djuren bör ha tillgång till skugga. Är
dina nötkreatur ute tolv timmar eller
mer per dygn när vintern närmar
sig? Då ska djuren ha tillgång till en
ligghall eller annat stall för skydd
mot väder och vind, och där ska
det också finnas en torr och ren
liggplats. En ligghall för nötkreatur
bör normalt sett bestå av tre väggar
och ett tak. Den öppna långsidan bör
ha söderläge. Om en ligghall inte har
en hel öppen sida, är det bra om den
har flera öppningar för att undvika
att ranghöga djur hindrar andra djur
från att gå in eller ut ur ligghallen.
Undvik att bygga så att öppningarna
bildar en vindtunnel som utsätter
djuren för drag.
Har du frågor om djurhållning eller
betesregler är du välkommen att
höra av dig till oss på djurskyddet.
Kontaktuppgifter:
010-224 81 60 djurskyddstelefonen

Betesregler
Betessäsong

Antal dygn som djuren ska hållas på Antal dygn som djuren ska hållas
bete totalt under betessäsongen
på bete i angiven period

1 april – 31 oktober 90 dygn

60 dygn* under 1 maj – 15 sep

*60 dygn i angiven period för nötkreatur som är födda under januari månad. 30 dygn för nötkreatur födda
under februari månad.
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Vill du påverka planen
för Grön infrastruktur?
TEXT: ERIK GÖTHLIN

I

höstas kunde du här i Gröna bladet
läsa om det pågående arbetet med
en handlingsplan för grön
infrastruktur. Nu har arbetet kommit
så pass långt att en rapport finns ute
på remiss under tiden 16 april till 30
juni 2018. Rapporten innehåller
information om arbetet, en beskrivning
av förutsättningarna i Örebro län samt
en fördjupande del med analys av
nuläget för olika naturtyper och förslag
till åtgärder för bevarad och stärkt grön
infrastruktur.
Du hittar mer information om
remissen och dokumentet på
Länsstyrelsens webbsida under fliken
Djur & natur> Skyddad natur> Grön
infrastruktur.

Fakta Grön infrastruktur
Begreppet grön infrastruktur
används för att beskriva ett nätverk
av natur som bidrar till fungerande
livsmiljöer för växter och djur och
till människors välbefinnande.
Grön infrastruktur omfattar miljöer
på både land och i vatten. Att
arbeta med grön infrastruktur
innebär att ta ett helhetsgrepp
och landskapsperspektiv vid
fysisk planering, i mark- och
vattenanvändning och i
naturvårdsarbetet.

Här är ett exempel på sånt du kan hitta i förslaget som är ute på remiss.
En värdetrakt är ett landskap som har särskilt höga ekologiska värden.

Gröna bladet 13

Fortsatt inventering av
ängs- och betesmarker

Inventeringen av ängs- och betesmarker fortsätter även i år.

TEXT: YVONNE HAGLUND

I

nventeringen av ängs- och
betesmarker fortsätter även i
år, under juni till september. Vi
kommer främst att besöka marker
som inventerats tidigare men som
det inte längre söks stöd för samt
”nya” marker, det vill säga marker som
inte inventerats tidigare men som
nu erhåller ersättning för skötsel av
betesmarker och slåtterängar med
särskilda värden.
Den tidigare inventeringen
påbörjades 2001 av Jordbruksverket på regeringens uppdrag, och
genomfördes av landets länsstyrelser
2002-2004. Syftet var att få ett lättill-

gängligt underlag för utvärdering och
Vi har som tidigare inte möjlighet
uppföljning av natur- och kulturatt kontakta brukare eller markägare
miljökvalitéer i ängs- och betesinnan inventeringen. Kommer vi
marker samt annan samhällstill en gård eller ett bostadshus så
planering.
knackar vi på och informerar om
Uppgifterna från inventeringen
vad vi gör. Det kommer också finnas
lagras i databasen TUVA tillsammans skyltar i bilarna med telefonnummer
med en digitaliserad karta över
till inventeraren. Vi kommer att
varje enskild mark. Databasen är
påbörja inventeringen i juni och
publicerad på internet och sökbar via startar i Askersund och Örebro
www.jordbruksverket.se/tuva.
kommun.
Inom Landsbygdsprogrammet
För frågor kontakta Yvonne
2014–2020 fortsätter inventeringen av Haglund, 010-224 84 24 eller
ängs– och betesmarker för att hålla
yvonne.haglund@lansstyrelsen.se.
databasen uppdaterad samt tillföra
marker som ännu inte har inventerats.

Utmärkelse till Närkes
representanter i MatVerk 2018

U

nder finalen i tävlingen
Juryns motivering »Hur många
MatVerk 2018 tilldelade
gånger har man inte önskat sig en
juryn utmärkelsen ”Årets
liten Råttatouille i köket, som kan
bästa vän i köket” till Bra Buljong
viska goda råd om det där lilla extra
Viltconsommé som representerade
som skulle få ”änglarna att sjunga”.
Närke i MatVerk 2018. Joseph Devine, Utmärkelsen ”Årets bästa vän i köket”
Sandra Hamilton och Caroline
går till en produkt som har förutSilfverling vann första pris i MatVerk
sättning att hjälpa till med magin
Närke i höstas och representerade
och bli en favorit i många kök: Bra
sedan landskapet i den nationella
Buljong Viltconsommé från Närke.
finalen i april.
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Anmäl dig till höstens fårkurser

Lär dig mer om bland annat fårens vanligaste sjukdomar, olika fodermedel och foderstater, fårstall och dess inredningar
samt hur man bedömer hull och slaktmognad. Föreläsarna kommer från Gård & Djurhälsan.
Kurserna ingår i ett samarbetsprojekt mellan länen i Mälar-Hjälmarregionen. Höstens kurser startar redan i augusti. Du
anmäler dig i kalendern på respektive länsstyrelses webbsida, www.lansstyrelsen.se
Stockholm Uppsala Sörmland

Örebro

Västmanland

Utfodring
Praktisk fårhälsa
Byggnader

27 aug

13 aug

15 aug

28 aug

29 aug

10 sep

11 sep

13 sep

25 sep

26 sep

07 nov

05 nov

06 nov

20 nov

21 nov

Allmän fårhälsa

06 dec

03 dec

05 dec

11 dec

12 dec

Slåtterkurs – två tillfällen
Herrfallsäng 12 juli
Tivedstorp 31 juli

Ängen är ett stycke kulturhistoria med stor artrikedom
på växter, djur och svampar. Den hade en central roll i
jordbruket ända fram till 1800-talet, då skiftesreformer
och nya odlingsmetoder slog igenom. Idag återstår endast
små spillror av ängsmark, ett markslag som en gång satte
sin prägel på odlingslandskapet .
Kjell Gustafsson, Ängagärdets Natur och Kultur i Växjö,
pedagog och erfaren slåtterkarl kommer för att lära oss:
• vilka lieblad som passar till olika ändamål
• hur liebladet jordslås
• hur orvet ska vara anpassat efter den som slår
• att slipa en lie och sedan hålla den vass med bryne och
sticka

• hur man slår för att få bra resultat utan att få ont i
ryggen.
Liar finns att låna men har du egna liar ta med dem så får
ni hjälp att ställa in och slipa dem.
Kursen är kostnadsfri. Fika och lunch finns att köpa i
Tivedstorp och betalas av deltagarna själva. Det går också
bra att ta med egen matsäck. Till Herrfallsäng medtages
egen matsäck.
Information:
Yvonne Haglund, yvonne.haglund@lansstyrelsen.se eller
010-224 84 24.
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Avsändare:
Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL
JORDBRUK

Kurser och utbildningar
Välkommen på fältvandring – restaurera betesmark
Onsdag 23 maj | 9.30–13 | Bystadnäs

Går du i tankar på att öppna upp den ”gamla igenväxta
beteshagen”? Har du funderingar på hur du ska göra
och vad du ska tänka på inför en eventuell restaurering?
Välkommen till Bystadnäs och bli inspirerad!
På Bystadnäs, en 40 hektar stor udde i norra Sottern,
pågår restaurering av betesmark. Här finns en värdefull
generation av yngre ek, flera äldre träd och inslag av
död ved och fuktiga områden. Det här är en plats som
betytt mycket för människor i trakten och har varit ett
omtyckt utflyktsmål. Eftersom arbetet med att öppna
marken sker successivt finns här chans att se restaurering
i olika stadier och hur marken utvecklas över tid. Under
dagen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till
dem som jobbar praktiskt med själva restaureringen.
Har du andra frågor om restaureringen och skötseln av
betesmark finns vi från Länsstyrelsen på plats.

• Önskar du kaffe/te och smörgås måste du anmäla dig
senast 21 maj (för att vi ska veta antalet smörgåsar)
• Kom ihåg att ha rena skor/stövlar för att undvika
smittspridning
• Parkering på ladugårdsplanen
Information:
Marie Edvardsson Svärd, 010-224 83 83,
marie.edvardsson@lansstyrelsen.se eller
Ida Lilja, 010-224 83 89, ida.lilja@lansstyrelsen.se.
Vägbeskrivning och koordinater:
Från Sköllersta, väg 52, sväng in på väg 655. Efter
Bänneboda, håll vänster in på väg 620. Parkering på
ladugårdsplan – markerat med Länsstyrelsens flaggor.
Koordinater: 59° 2’ 53.88” N, 15° 29’ 59.64” E

Anmälan och information:
• Fältvandringen riktar sig till lantbrukare och anställda
inom lantbruket, men övriga intresserade är välkomna
i mån av plats.

Studieresa till Borgeby fältdagar
Onsdag 27 juni-torsdag 28 juni

Välkommen att följa med på en tvådagarsresa till Skåne
och Borgeby Fältdagar. Dag ett, på väg ner till Skåne
gör vi två studiebesök. Dag två tillbringar vi på mässan.
Borgeby Fältdagar erbjuder dig det senaste inom växtodling, praktiska maskindemonstrationer, seminarier
med aktuella ämnen och företagsutställningar. Årets
tema är precisionsodling
Kostnad:
Resan kostar 1 800 kronor plus moms. I det ingår resa,
mat, inträde på mässan, studiebesök och del i dubbelrum

på hotell i Malmö. Vill du hellre bo i ett enkelrum kostar
det 400 kronor extra och beställs i samband med att du
anmäler dig till resan.
Information och anmälan:
Helena Högberg Åkerhielm
010-224 84 27 eller Therese Erneskog 010-224 84 22.
Anmälan senast fredag 1 juni. Enkelrum kostar 400
kronor extra och beställs i samband med att du anmäler
dig till resan. Anmälan är bindande.

