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Livsmedelsexport kan bidra till ökad produktion och lönsamhet
Export av livsmedel har under en tid varit en fråga som fått allt mer utrymme och det ligger
också med som en del i nationella livsmedelsstrategin. Business Sweden rapporterade förra
året om vilken potential till export som finns för olika livsmedelssegment. De har också
startat konceptet ”Try Swedish” som marknadsför svensk matkultur utomlands. Tillväxtverket och Jordbruksverket lämnade tidigare i våras förslag till åtgärder till ny handlingsplan för livsmedelsstrategin för åren 2020-2022. Även här lyfts behovet av ökad export
fram för att öka produktionen, produktiviteten och att kunna sälja produkter på marknader
där lönsamheten är stor. Flera myndigheter har också på senare tid fått tydliga uppdrag att
stödja export av livsmedel på olika sätt.
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Energi- och klimatstrategi i
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För att ett företag ska kunna satsa och lyckas med export krävs mycket kunskap och en
långsiktig strategi. En viktig parameter för att lyckas är samarbeten både mellan företag och
mellan olika offentliga aktörer som har att stödja och hjälpa till med exportsatsningar. Jag
ser att aktörer, både privata och offentliga, i Östergötland behöver samlas kring exportfrågor
av livsmedel som en del i att nå målen i livsmedelsstrategin om ökad produktion och hållbar
produktion.
Grundargumenten för att lyckas med export av livsmedel är till stor del desamma som de
argument vi konsumenter bör tänka på när vi handlar mat och äter på restaurang. Att den
produktion av livsmedel som vi har i landet är hållbar på många sätt och att vi producerar
säkra livsmedel i landet. Detta är viktigt för både människor, natur, miljö och klimat.
Förberedelse inför torka eller andra händelser
I spåren av förra sommarens värme och torka samtidigt som större delen av april månad
också varit varm och torr har myndigheter med flera fått uppgifter för att vara än mer förberedda inför kommande sommar och från nu samla information kring läget. Läget kring
vattentillgång är ett exempel som länsstyrelserna ska rapportera till Regeringskansliet.
Många olika delar av länsstyrelsens uppgifter har koppling till vatten på olika sätt så vi har
under en tid i vinter och vår arbetat med samordningsfrågor för att kunna göra vårt arbete
ännu bättre kommande sommar och vara mindre sårbara. För lantbrukets del har Länsstyrelsen träffat företrädare för LRF för att skapa oss en gemensam bild av läget generellt för
livsmedelsproduktionen och uppdatera varandra om hur vi på bästa sätt kan komplettera
varandra vid olika händelser. Initiativ till möten om hur vi
tillsammans kan stärka motståndskraften och minska sårbarheten är viktiga, både från näringen och det offentliga.
Jag välkomnar verkligen dialogen mellan branschen och
offentliga aktörer.
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Förebygg angrepp av stora leverflundran
Djur som går på bete kan drabbas av den stora leverflundran.
Både nötkreatur och får kan bli smittade men även vilda idisslare drabbas.
Av nötkreaturen är det främst dikor som
blir smittade då de oftare går på naturbetesmarker och fuktiga strandängar än
på välskötta högavkastande åkermarksbeten. Får är känsligare för smittan än
nötkreatur, troligtvis på grund av att
deras lever är mindre.
Stora leverflundran förekommer
främst i södra och mellersta delen av
Sverige och är då vanligast i de västra
delarna som är nederbördsrikare. I andra

Stora LeverflundranFasciola hepatika
Trematoden är en sugmask som är ca
3,5 cm lång och 1 cm bred.
Det är larverna som infekterar får och
nötkreatur. Larverna är väldigt motståndskraftiga, de kan överleva två till fyra
månader på betet.
Larverna överlever i hö men dör i
ensilage.
Tid från infektion tills ägg hittas: 2-4 mån

delar av världen är den mer förekommande.
Vanliga symptom på leverflundran är
förtjockade gallgångar i levern och man
kan hitta parasiterna vid slakt. Detta
medför att levern kasseras. Vid större
angrepp hos djuren kan man se sämre
tillväxt, minskad mjölkproduktion, avmagring, håglöshet, diarré och eventuellt
ödem samt plötsliga dödsfall.
Djuren smittas av larverna som sitter
fast på gräs eller finns i vattnet. När den
lilla larven som sitter på grässtrået betas
av djuret följer den med ner i magsäcken
och tarmarna. Väl i tarmarna tränger de
igenom tarmväggen in i bukhålan där de
söker sig till levern. Genom larvens rörelser i levern skadas levern. Cirka 6-8 veckor
efter att djuret smittats vandrar de unga
flundrorna in i gallgångarna och utvecklas
till vuxna maskar. Då börjar de producera
ägg. Äggen transporteras ut i tarmen med
hjälp av gallan och äggen kommer ut till-

sammans med träcken på betet. Det tar
ungefär 10-12 veckor från det att djuret
smittats tills man kan hitta ägg i träcken.
Väl ute på betet igen smittas mellanvärden som är en sötvatten-snäcka och
cykeln startar om igen.
Smittan kan förebyggas genom:
• Betesplanering med viloperiod för
sanka beten på sensommaren.
• Växelbete med olika djurslag.
• Undvika sanka och blöta betesmarker
där sötvattensnäckan trivs.
• Vattna ur vattenkopp eller kar.
• Vid konstaterad smitta efter träckprovskontroll på inköpta djur ska man
behandla djuren mot stora leverflundran.
Detta görs innan de får komma i kontakt
med resten av besättningen eller ut på
betesmarker som kan smittas.

PIA MARTIKAINEN

Vill du ha bättre uppsikt över vilka kurser
som erbjuds inom landsbygdsprogrammet?
Genom att skapa ett konto på https://utbildning.jordbruksverket.se/ kan du se alla kurser som hålls i hela Sverige.
Dessutom kan du anmäla dig till kurserna via nätet precis när det passar dig.
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Planera för god tillväxt på betet
– undvik parasiter
Genom en god betesplanering kan
djuren växa bra under betessäsongen.
För att minska parasittrycket kan man
byta mellan olika djurslag. Om möjligt
ska man välja ”rena” beten till förstagångsbetarna. Parasiter är i de flesta fall
artspecifika, vilket innebär att de som
smittar ett djurslag oftast inte smittar
ett annat djurslag. Olika djurslag betar
på olika sätt vilket också kan göra att
markerna blir bättre avbetade.

och en sammanfattning av rekommendationerna:

• Utveckla en betesplan som
komplement till avmaskningsstrategin!

• Avmaska endast vid behov, inte slentrianmässigt.

Vill du läsa mer om resistens mot parasitmedel eller hur du skyddar dina djur
mot parasiter?
sva.se, sök på ”nationell strategi”
smittsäkra.se, välj djurslag + smittskydd
i praktiken + smittskydd på bete.

För att motverka resistens mot avmaskningspreparat är det angeläget att inte
behandla annat än när det behövs. Tänk
på att du behöver recept från veterinär
på avmaskningsmedel. Genom att inte
utsätta tamdjur i onödan för preparat
bromsas resistensutvecklingen. Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA),
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
Gård & Djurhälsan och Växa har 2019
tillsammans gått ut med riktlinjer för
att motverka resistens. Här är ett urval

• Undvik inköp av livdjur från
besättningar/länder med
dokumenterade resistensproblem.

• Varje avmaskning ska föregås av en
dialog med veterinär eller parasitolog.
• Behandling bör föregås av
träckprovsanalys och/eller annan
diagnostik.
• Väg helst djuren före de behandlas för
att undvika underdosering.

• Utred misstänkta fall av resistens
vid tecken på att avmaskningen inte
fungerat.

Många av rekommendationerna är
generella och du behöver rådgöra med
veterinär om du har misstanke om
parasitproblem i din besättning eller för
att lägga upp betesstrategi på just din
gård.

• Erbjud de mest mottagliga djuren
välkomstbeten med låg parasitsmitta.
• Utnyttja möjligheter till växelbete
mellan olika djurslag och bete på
vallåterväxt.

TEXT:
PERNILLA STRIDH, LÄNSVETERINÄR
ANDERS ELIASSON, LANTBRUKSKONSULENT
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Sök stöd till permanenta
stängsel mot rovdjur

Besök av sommargäster?
Nu börjar det våras för insekterna och går du ut i fält och tittar kan det
hända att du hittar några objudna gäster.

Du kan söka stöd till stängsel mot rovdjur om du har betesdjur som

En viktig del i arbetet med integrerat
växtskydd handlar om att gå ut i fält och
bevaka sina odlingar. Att känna igen det
man stöter på är grundläggande för att

betar naturbetesmarker eller slåtterängar.
Stöd beviljas endast till permanenta
stängsel mot rovdjur runt hela betesfållan.
Dessa ska byggas enligt Viltskadecenters
riktlinjer. I Östergötland finns för närvarande endast begränsat utrymme för
ersättning till rovdjurssäkra stängsel.
För att kunna få stöd för stängsel
måste vissa kriterier vara uppfyllda:
• Endast får-/getproducenter beviljas
ersättning för uppsättning av stängsel
mot rovdjur.

• Endast blocklagd betesmark och slåtteräng är ersättningsberättigade.
Du får börja med din miljöinvestering
först när din ansökan kommit in och du
har fått ett skriftligt besked från Länsstyrelsen. Du kan inte få stöd för det du har
köpt eller gjort innan din ansökan har
kommit in till Länsstyrelsen. Ersättningsnivå är 50 kronor per meter stängsel.
Mer information om stängsel mot rovdjur hittar du på Jordbruksverkets hem-

Preliminärt resultat från
rovdjursinventeringen
2018/19
Tio lodjursföryngringar har kvalitetssäkrats inom länet (röd punkt).
Det revirmarkerande vargparet är kvar i
länets norra del (blå markering).
Får du ett angrepp av varg eller lodjur
på dina tamdjur ring Länsstyrelsens
jourtelefon 010-223 55 45 för att få tamdjuren besiktigade. För att få ersättning
ska tamdjuret vara besiktigat.

Blygrå rapsvivel
sida www.jordbruksverket.se. Sök på
stängsel mot rovdjur i sökrutan.
Har du några frågor? Kontakta oss via
lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se

En 3 mm lång skalbagge med blyertsgrå färg och behåring på täckvingarna.
Viveln har yttersta delen av huvudet
utdraget i ett snyte, vilket ser ut som
en snabelliknande del av huvudet.
På snytet sitter också antenner. Den
blygrå rapsviveln hittas i oljeväxter
från begynnande blomning. Insekten
lägger ägg i oljeväxternas skidor men
larverna som kläcks inne i skidan gör
inte så stor skada. Istället är det in-

Skidgallmygga

sedan kunna fatta bra beslut om eventuella åtgärder. Här presenterar vi ett axplock av de insekter som kan dyka upp
under sommaren. Det finns naturligtvis
Blygrå rapsvivel.
Foto: Ingvar Björkman,
Jordbruksverket

gångshålet i skidan som är problemet
eftersom det öppnar upp för skidgallmyggan, som kan göra större skada.

När skidgallmyggan varit framme syns
det oftast i slutet av maj i höstraps, en
månad senare i vårraps. Skidgallmyggan är en 1-2 mm lång grå mygga med
rödaktig bakkropp. Myggan är huvudsakligen beroende av att andra insekter har gjort hål i oljeväxternas skidor.
Hålen används av skidgallmyggan för
att kunna lägga ägg i skidan. Hittar

man larver i skidorna är de ofta många
och ägnar sig åt att gnaga på skidväggarna. Skidorna sväller, gulnar och
spricker sedan upp så att larverna
faller till marken. Skador av skidgallmygga är oftast störst i fältkanterna.
Är grödan i god tillväxt och angreppen
begränsade kan rapsen ofta kompensera för skadorna.

Skidgallmygga. Foto: Louis Vimarlund,
Jordbruksverket.

Larver av skidgallmygga i rapsskida.
Foto: Louis Vimarlund, Jordbruksverket.

många fler. Titta gärna i Jordbruksverkets
tjänst Växtskyddsinfo som finns både
som gratis app och på jordbruksverkets
webbplats.

Röd och gul vetemygga

Om man går ut i sitt vetefält vid
axgång en lugn, varm kväll kan det
hända att man stöter på gul eller röd
vetemygga. Myggorna är 1,5 – 2,5
mm långa. Deras larver, som äter av
kärnorna och på så sätt gör skada,
är 2 – 2,5 mm långa. Även råg, rågvete, korn och andra gräs kan angripas. Larverna kan förväxlas med
tripsnymfer som ser väldigt lika ut
vid en första anblick.
Det finns enbart risk för stora
angrepp om det är lugnt och fint
väder vid axgång. Dessutom ska det
övre mark-skiktet ha varit väl genomfunktat två till tre veckor innan
axgång. Det är alltså långt ifrån alla
år aktuellt med bekämpning. För att
förebygga problem är det bra med
en en varierad växtföljd utan vete
eller rågvete som förfrukt till vete.

MIA KJÄLLANDER
VILTHANDLÄGGARE

Det finns anledning att vara återhållsam med kemisk bekämpning av blygrå rapsvivel och
skidgallmygga eftersom det finns risk att man skadar de naturliga fienderna vid en kemisk
bekämpning. När oljeväxterna blommar finns steklar som håller nere antalet rapsvivlar
och skidgallmyggor ute i fält. De här steklarna är känsliga för kemiska preparat och tar lätt
skada av en insektsbekämpning.
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Vetemygga.
Foto: Peder Waern, Jordbruksverket
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Boktips:

Naturvård för torpare
En bok för dig som vill gynna den

Exkrementer och silkestrådar från en
ärtvecklare, samt skador på ärterna i en
balja.
Ärtvecklare. Foto: Ingvar Björkman,
Jordbruksverket

Larv till ärtvecklare i balja.

Ärtvecklare

Ärtvecklaren är en ca 14 mm lång fjäril
med mörkt gråbruna vingar. Fjärilen
kläcks i fjolårets ärtfält, parar sig och
flyger sedan iväg till nya fält där den
lägger ägg på ärtplantorna. Är det torrt
och soligt väder underlättas svärmning

biologiska mångfalden på din

och äggläggning. Äggen kläcks och gulvita larver med svarta huvuden äter sig
in i ärternas baljor. I baljorna lever larverna på ärterna som blir skadade. I
foderärt är betydelsen inte så stor och
bekämpning behöver inte göras. I matärt
och konservärt kan de maskätna ärtorna

ge stora kvalitetsproblem och bekämpning kan bli aktuell i drabbade områden.
Vill du läsa mer om hur man känner
igen skadeinsekter och hur man förebygger och bekämpar dem?
Bra information finns i appen Växtskyddsinfo samt på jordbruksverket.se

KRISTINA GRILL

Var med och påverka:

jordbruket skapa möjlig-heter för arter som tofsvipa och sånglärka att
öka i antal igen?

vara klar senast den 15 oktober 2019. Strategin tas fram i samarbete med Region Östergötland i dialog med
aktörer i länet.

Ditt engagemang behövs!

Den nya energi- och klimatstrategin för
Östergötland kommer att påverka dig
också. Detta genom att offentliga aktörer,
universitet och näringsliv exempelvis
satsar på mer energi- och klimatprojekt
och insatser riktat mot jord- och skogsbruket eller att tillsyn på verksamheter
görs i större utsträckning med fokus
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strategin tas fram så att den kan stärka
och hjälpa länets aktörer. Ditt engagemang är avgörande för att vi ska klara de
utmaningar som vi står inför när det gäller energiomställningen och minskad
klimatpåverkan. Hör av dig till länsstyrelsen om du vill delta i processen för att
ta fram den nya strategin eller vill ha mer
information om arbetet.  
Före sommaren finns möjlighet att lämna
synpunkter på remissen av den nya energioch klimatstrategin för Östergötland.
Följ även gärna vårt nyhetsbrev för energi
och klimat i Östergötland. Nyhetsbrevet
och mer information hittar du på länsstyrelsens hemsida: lansstyrelsen.se/
ostergotland
SARA NILSSON
JOAKIM SVENSSON

stenmurar, hus och blommor. Du får råd
om hur du kan skapa en äng och vårda
träd och buskar.
Boken är skriven av biologerna Calle
Bergil och Ola Sjöstedt med foton av
Tore Hagman samt illustrationer av
Calle Bergil.

MARIA BERGMAN

Fåglar i odlingslandskapet
Dock har flera av dessa arter minskat i antal de senaste åren. Hur kan

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att ta fram en ny regional energi- och klimatstrategi som ska

utifrån energi- och klimatperspektiv.
Mycket av länets kommande arbete inom
området kommer att baseras på den
strategi som vi nu tar fram. Därför är det
viktigt att vi får in så många olika perspektiv och infallsvinklar som möjligt när

Även om det, precis som bokens titel
anger, till viss del handlar om gamla
torpmiljöer kan alla med egen mark/
tomt läsa denna bok med behållning.
Boken kan användas både som inspiration för nya restaureringsprojekt och
som stöd vid redan påbörjade projekt för

Sveriges odlingslandskap utgör livsmiljö för flera av våra fågelarter.

Energi- och klimatstrategi för
Östergötland

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta energi- och klimatarbetet i länet
och fungera som ett stöd till kommuner,
näringsliv och andra organisationer.
Strategin innehåller regionala målsättningar och sex prioriterade insatsområden. Dessa områden är boende och lokaler, förnybar energi, cirkulär ekonomi
och konsumtion, transporter, jord- och
skogsbruk samt näringsliv.

mark

att gynna den biologiska mångfalden i
betesmarken, slåtterängen eller hemma
i trädgården. I boken finns till exempel
tips på hur man kan gynna nektarsökande insekter, fåglar och hävdgynnade
växter. Det finns även illustrationer av
hävdgynnade signalarter för värdefulla
slåtter- och betesmarker samt listor med
förslag på växter som kan gynna den
biologiska mångfalden.
I boken kan man bland annat läsa om
hur människan påverkat mångfalden
och hur traktens historia berättas av

Exempel på arter du kan se om du ger dig
ut till åkrar, ängar och betesmarker är
stenskvätta, buskskvätta, sånglärka, gulsparv och tofsvipa. Gemensamt för många
av dem är att de häckar i relativt öppet
landskap med låg vegetation. De behöver
även närhet till fuktigare partier och kantzoner. Med kantzon menas en bit mark i
kanten av en åker som inte besprutas och
där ogräs kan få växa. Här trivs många
insekter vilket är något som fåglarna äter.

Men i och med större åkrar, minskad
betesdrift, färre kantzoner och våtmarksdikning har populationen av odlingslandskapets fågelarter minskat. Till
exempel kräver stenskvättan håligheter
som kan hittas i stenrösen och eftersom

Flera arter minskar

Dessa arter har även annat gemensamt,
nämligen att deras överlevnad hotas av
ett moderniserat lantbruk. För att kunna
bedriva jordbruk i dagens samhälle krävs
det ofta utvecklade maskiner och nya
metoder för att det ska bli lönsamt.

åkerholmar inte alltid längre är en del av
odlingslandskapet påverkas arten negativt. Buskskvättan lever i miljöer med
varierande vegetationslängd men i och
med att betesdriften minskar i naturbetesmarker minskar även arealen av
denna miljö.

Så kan vi hjälpa fåglarna

Det som kan göras för att gynna fåglarna
är bland annat att markera boplatser
för att undvika att förstöra dem. Tuviga
områden kan sparas för att skapa variation i vegetationen. Det är också gynnsamt att lämna stubbåkrar under vintern
eftersom fåglarna kan söka föda på
dessa. För att inte störa fåglarna under
häckning är det bra att försöka att inte
röra vallar och fält under själva häckningsperioden. Det är också fördelaktigt
om det sparas några åkerholmar och att
fuktiga svackor bevaras i landskapet.

ERIK WIDÉN

Livskraftig landsbygd
Inom kort kommer lantbruksenhetens första digitala nyhetsbrevet ut, Livskraftig landsbygd kommer det heta.
Där kan du läsa om kommande kurser och aktuella frågor som berör lantbruk. Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att
gå in på www.lansstyrelsen.se/ostergotland och sök på nyhetsbrev.
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Prisade miljöinsatser
Greppa Näringen i Östergötland lyfter varje år fram en medlem och en rådgivare som visat särskilt
engagemang och handlingskraft för lantbrukets miljöarbete. Utnämningen görs gemensamt av LRF och
Länsstyrelsen och priset delas ut på LRF:s regionstämma. Genom dessa utnämningar vill vi belöna lantbrukarnas och rådgivarnas insatser, men även inspirera andra till stordåd för en bättre miljö. I år delade vi
även ut diplom till ”Årets eldsjäl” Anne-Louise Israelsson som varit LRFs representant i Greppa Näringen.

Årets Greppa Näringen-rådgivare 2019

Greppa Näringen

Greppa Näringen är ett projekt som syftar till att minska utsläppen av växtnäring, klimatgaser och bekämpningsmedel från jordbruket. Projektet erbjuder lantbrukare kostnadsfri
rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. De två viktigaste aktörerna i Greppa
Näringen är lantbrukarna som genomför förbättringarna i sin verksamhet och rådgivarna
som inspirerar och förmedlar kunskap.

Årets eldsjäl 2019

Jonna Wiklund, Hushållningssällskapet Östergötland

Anne-Louise Israelsson, LRF

Motivering

Motivering

För kompetent och engagerad rådgivning inom Greppa Näringen. Jonna har ett starkt engagemang för lantbrukets miljöfrågor och tar sig an rådgivningsuppdraget med kunnighet och professionalitet. Hennes entusiasm smittar av sig och gör henne
till en mycket uppskattad rådgivare.
Hur känns det att bli utsedd till
årets Greppa Näringen-rådgivare?
Det känns jätteroligt, särskilt eftersom
jag är ganska ny på det här jobbet. Det är
inte alltid så lätt att veta hur man uppfattas som rådgivare, så all typ av återkoppling är bra att få. Och att få så här
positiv återkoppling är extra kul.

ofta. Och så tycker jag att det är viktiga
frågor att jobba med. Det gör också att
det känns roligt.
Vad är den största utmaningen
som Greppa Näringen-rådgivare?
Det svåraste är att anpassa rådgivningen
till förutsättningarna på varje gård.
Greppa Näringens rådgivning handlar ju
om miljöåtgärder, men samtidigt måste
råden fungera ihop med gårdens produktion.

Vad har du för utbildning?
Jag är agronom med inriktning mark/
växt och tog examen 2017.
Hur länge har du arbetat som
Greppa Näringen-rådgivare?
Knappt ett år. Egentligen mest sedan i
höstas.
Vilken typ av rådgivning har du
gjort inom Greppa Näringen?
Mest startbesök och fosforstrategi. Jag
har även gjort några rådgivningar om
kvävestrategi och dränering.
Vad är roligast med jobbet som
Greppa Näringen-rådgivare?
Det roligaste är att få träffa så många
olika typer av lantbrukare, det är väldigt
stor variation på gårdarna som man
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kommer till som Greppa Näringen-rådgivare. Man måste vara väldigt anpassningsbar i sin rådgivning för att ge rätt
råd till varje gård, men det är också det
svåraste med jobbet.
Det är också roligt att få diskutera frågor
som lantbrukarna kanske inte brukar
fundera på så mycket till vardags. De
flesta har ju en gödslingsstrategi, men
till exempel dränering och mullhalt är
sånt som man kanske inte pratar om så

Har du något råd till Östergötlands
lantbrukare?
Om jag ska ge något råd så är det att se
över hanteringen av vatten på gården.
Det kommer att bli allt viktigare i framtiden att man som lantbrukare både kan
hantera perioder med för mycket och för
lite vatten.
Du slutar snart som rådgivare! Vad
ska du göra nu?
Jag ska jobba på en biståndsorganisation
med miljö- och klimatprojekt.

För entusiastiskt och oförtröttligt arbete i Greppa Näringen. Anne-Louise har ett fantastiskt engagemang i miljöfrågor och
har samtidigt alltid den enskilde lantbrukarens bästa för ögonen. I sin roll som länk mellan LRF och Greppa Näringen har
hon varit helt oumbärlig för att hålla lantbrukarna informerade och tjänstemännen förankrade i verkligheten.
Vem är du?
Jag är lantbrukare på Vikbolandet och
har suttit i LRFs regionstyrelse i sex år.
Jag är en människa med fötterna i myllan och älskar att vara landsbygdsbo och
lantbrukare.

att göra de åtgärder som man egentligen
vet behövs på lång sikt.
Varför är projektet Greppa
Näringen viktigt?
Greppa Näringen är ett jättebra tillfälle
för varje lantbrukare att utveckla sitt
företag i rätt riktning, både miljömässigt
och ekonomiskt.

Vad har du haft för roll i Greppa
Näringen?
Jag har varit ansvarig för Greppa Näringen i LRFs regionstyrelse och så har
jag representerat LRF i Greppa Näringens arbetsgrupper både i Östergötland
och i den större arbetsgruppen där även
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och
Gotlands län ingår.
Varifrån kommer ditt intresse för
vatten- och miljöfrågor?
Mitt intresse väcktes på 80-talet när vi
byggde en pumpstation för att sänka
Lyngsjön där vi bodde tidigare. Vi fick
statligt stöd för att sänka sjön. I samband med det skrev en släkting till mig
en uppsats om hur sjön hade sett ut
genom historien och det tyckte jag var
väldigt intressant. Senare blev två av
mina döttrar väldigt miljöintresserade
och då började jag koppla ihop markavvattning med miljöfrågor. Det som framför allt engagerar mig är hur stad och

land hör ihop och hur vi kan förbättra
det sambandet.
Vilka är de största utmaningarna
för Östergötlands lantbrukare vad
gäller vatten och miljö?
Den största utmaningen är att få pengarna att räcka till för de åtgärder som
behöver göras. Den bristande lönsamheten inom lantbruket gör att de flesta
måste fokusera på att hålla näsan över
ytan och då räcker inte resurserna till för

Finns det något du vill skicka med
till Östergötlands lantbrukare?
Jag tycker att alla ska utnyttja möjligheten att få rådgivning av Greppa Näringen. Även om man tycker att man redan
kan mycket, så är det ett bra tillfälle att
få bolla sin produktion med en duktig
rådgivare. Det finns alltid något som
man kan bli bättre på. Dessutom är det
helt kostnadsfritt!
Du slutar i LRFs regionstyrelse.
Vad ska du göra nu?
Nu ska jag jobba mer lokalt i vattenrådet
i Norrköpings kommun och i styrelsen
för dikningsföretaget i Jonsbergsån. Och
så ska jag ägna mig åt vårt lantbruk. Jag
kommer inte att bli sysslolös.
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Miljöersättning för mer
än ”bara” slåtter

Efterbetet får påbörjas tidigast några veckor efter att skörden har bärgats och återväxten börjar komma upp. Vid vegetationsperiodens slut ska skiftet vara väl avbetat.

Du som sköter en slåtteräng med
särskilda värden har ofta möjlighet att få ersättning för kompletterande åtgärder. Vad är det för
nytta med dessa åtgärder och
vad krävs för att kunna få ersättningen?
Lieslåtter

Tillägg för lieslåtter kan man få när marken har höga naturvärden och måste slås
med lie eller motormanuell slåtterbalk
eftersom den inte går att slå med traktor.
Genom att slå ängen med lie bevarar du
även ett kulturhistoriskt arv. Höga naturvärden utgörs till stor del av växtarter
som är beroende av bete eller slåtter
(hävdberoende) för att finnas kvar.

Särskild höhantering
Slåtter med motormanuell slåtterbalk som framförs av Kenneth Strand.

Genom att låta höet torka på ängen underlättar du fröspridningen för de hävdberoende växterna. Att höet torkar på
plats är ofta en förutsättning för många
av de ovanligare ängsväxternas fröspridning. Du bevarar också ett kulturhistoriskt arv genom att använda hässjorna.
För att få den kompletterande ersättningen ska höet torka på ängen tills det
är torrt. Du ska torka höet genom hässjning eller vändning på marken. Torkning
på mark innebär att höet ska vändas en
eller flera gånger innan det förs bort.
Höet ska ligga kvar på ängen så länge att
det är helt torrt, men inte längre än en
vecka. Om det kommer så mycket regn
att höet förfars ska det föras bort direkt.
Grässvålen och de hävdberoende växterna skadas om höet ligger kvar för länge,
särskilt om det är blött, förfaret hö.

Efterbete

Förr släppte man ofta på djuren för efterbete på slåtterängarna en tid efter slåttern.
Betet gynnar den hävdberoende floran
genom att de äter upp återväxten men
också genom att djurens tramp skapar bra
gromiljöer för många växter.
Lieslåtter i Älgbosätter Lilläng. På bilden slåttrar Kjell Antonsson
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Hamling (lövtäkt)

Förr skördades mycket löv som torkades
och användes som vinterfoder. Man
hamlade (skar av kvistar) eller repade
löv från träd som var smakliga för djuren
som till exempel sälg, rönn och asp.
Regelbundet hamlade träd blir ofta långlivade och ger livsrum åt hållevande insekter, fladdermöss och fåglar, samt
lavar och mossor som trivs på den grova
barken.
För att få ersättningen ska du hamla
träden minst en gång under åtagandeperioden. Hamlingen ska ske mellan juli
och september. Alla hamlade grenar ska
föras bort från ängen. Du ska ta bort rotoch stamskott varje år.

Små höhässjor. Foto: Sofie Karlsson

Så här mycket pengar kan du få för
ängsskötsel
Slåtteräng, allmän
skötsel. Inga komplement möjliga

1 000 kr/ha

Slåtteräng, särskild
skötsel

5 500 kr/ha

Komplement lieslåtter

+7 000 kr/ha

Komplement höhantering

+1 700 kr/ha

Komplement efterarbete

+ 700 kr/ha

Komplement bränning

+8 800 kr/ha

Komplement lövtäkt

100 kr/styck

Hallstad ängar i Rimforsa, en unik äng med hamlade lindar som ligger naturskönt vid sjön
Järnlundens södra strand. Foto: Kjell Antonsson

TEXT: MÄRTA OHLSSON
LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN OCH
LINA BRITSE,
LÄNSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND

Sista ändringsdatum
för SAM-ansökan är den
17 juni
I augusti planerar vi att ha en slåtterkurs. Kommande aktiviteter publiceras i
kalendern på länsstyrelsens webbplats,
så håll utkik!
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/kalender

Visning av hässjning och slåtter i Gamla Linköping som arrangeras årligen av Ulla Friberg på
bilden. I år är det onsdagen den 17 juli 13:00-16:00, alla är välkomna att komma och titta och
prova.
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Biogasanläggning och effektiv
energianvändning hos årets
Greppa Näringen-medlemmar
De sökte efter ett sätt att blanda kogödsel och hönsgödsel och få ett bättre gödselmedel. På köpet fick de
värme till tre bostadshus och blev i stort sett självförsörjande på el. Bröderna Erik och Johan Sjölander på
Fröberga är årets Greppa Näringen-medlemmar.
Anläggningens hjärta. Biogasanläggningen är
ett gårdskoncept med nyckelfärdigt motorrum
i container.

På Fröberga byggdes sommaren 2017 en
biogasanläggning som rötar stallgödsel
och ger el och värme. Till gården köptes
tidigare 220 000 kWh el in varje år. Nu
producerar anläggningens gasmotor
ca 200 000 kWh el av biogasen. Spillvärmen från motorn behövs delvis för
att värma gödseln som tas in i rötkammaren, men värmen räcker också till att
värma tre bostadshus på gården. På det
sättet sparar gården även inköp av ca
70 000 kWh bränsle för uppvärmning.
På sommaren när uppvärmningsbehovet
inte är så stort får värmen ventileras
bort.
- Vi funderar på vad överskottsvärmen under sommaren kan användas till,
säger Johan.

Fröberga ägs och drivs med gemensamt av
bröderna Erik och Johan Sjölander.
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Bättre gödsel

På gården mjölkar 120 kor 1270 ton ekologisk mjölk och producerar tillsammans

med ungdjuren 6000 m3 flytgödsel per
år. Bröderna brukar 650 ha åker där
det mesta som odlas är foder till djuren,
men de odlar även en hel del för avsalu.
Ungefär 600 ton ekologisk hönsgödsel
köps in till växtodlingen. Gödseln spreds
tidigare separat på vissa skiften. Nu
blandas nötgödsel och hönsgödsel innan
införsel i rötkammaren, vilket ger en bra
verkningsgrad för biogasanläggningen.
Genom att tillsätta hönsgödsel ökar
gasutbytet samtidigt som innehållet av
kväve och fosfor i rötresten blir betydligt
högre. Rötningen gör gödseln bättre och
mer homogen och lukten minskas.
– Hösten 2017 sådde vi inte så mycket höstvete eftersom det var så blött.
Nu ska det bli jättespännande att se vad

gödseln ger för effekt i höstvetet som vi
sådde i höstas, säger Erik.

Betalt för överskottet

Till investeringen i biogasanläggningen
fick de 40% i investeringsstöd och de får
även ett produktionsstöd för produktion
av rågas som betalas ut per kWh. Under
de perioder då biogasanläggningen producerar mer el än de själva använder
på gården får de betalt för det överskott
som skickas ut i elnätet. När de använder mer el än de producerar får de istället köpa in el. Erik och Johan räknar
med att anläggningen ska vara betald på
sju år. Skulle elpriset höjas blir anläggningen ännu mer lönsam. Nästa projekt
är utöka kapaciteten för spannmålstorkning och byta panna från fossil eldningsolja till fossilfritt bränsle.

Kolla på energin med
Greppa näringen

Gården har varit medlem i Greppa
Näringen sedan 2005. Då var det brödernas pappa och farbror som drev gården, men nu har Erik och Johan löst ut
först farbror Stig och sedan pappa Sture.
Genom Greppa Näringen har de fått
rådgivning om bland annat grovfoderodling, utfodring och gårdens klimatpåverkan. Vid den senaste rådgivningen
gjordes en översyn av dräneringen.

2014 fick de hjälp av Greppa Näringen att göra en energikartläggning på
gården. Kartläggningen visar var i produktionen det går åt mest energi, vilket
ger ett bra underlag för att hitta åtgärder
som kan spara energi och göra energianvändningen effektivare.

Ständiga förbättringar

Det finns potential att minska elförbrukningen i kostallet men det kräver investeringar. Projekteringen av biogasanläggningen har prioriterats hittills, men
bröderna erkänner också att det inte
känns lika motiverat att spara el nu när
de producerar det mesta själva. De använder mycket energi till utfodring och
har en stor elförbrukning på sin mixer
med bandfoderfördelare.
– Det är viktigt att byta knivar och
serva blandaren regelbundet så att tiden
för mixning inte ökar, för då går det åt

mycket el, resonerar Johan.
En del ungdjur och sinkor hålls i en
äldre ladugård som ligger en liten bit
från gårdscentrum, men Erik och Johan
funderar på att bygga ett nytt ungdjursstall intill mjölkkostallet. Det skulle dels
minska transporterna och dieselanvändningen och dels göra att de kan utnyttja
mer gödsel i rötkammaren. Då skulle
dessutom den stora foderblandaren
kunna användas till alla djur. Det blir en
energieffektivisering på flera plan.

TEXT & FOTO:
HELENA OLSSON HÄGG, AGROTEKTBYRÅN

Greppa Näringen Energikollen.

Inom Greppa Näringen erbjuds energirådgivning i grupp och enskilt. Grupprådgivningen
är öppen för alla lantbrukare som är intresserade. Den enskilda rådgivningen ges till
lantbruk med minst 25 djurenheter och framför allt till gårdar med en energiintensiv
produktion, exempelvis mjölkproduktion. I den enskilda rådgivningen får du hjälp att göra
en energikartläggning på gården och tips om hur du kan effektivisera energianvändningen.
Rådgivningen i Greppa Näringen är kostnadsfri för lantbrukaren, förutom just den enskilda
rådgivningen Energikollen som kostar omkring 1000 kr. Läs mer om Greppa Näringen på
www.greppa.nu eller hör av dig direkt till någon av oss på Länsstyrelsen (kontaktuppgifter
på sista sidan av tidningen).

Vill du göra ditt företag
mer energieffektivt?
Sök stöd!
Det finns stöd att söka för investeringar
inom energieffektivisering. Du kan till
exempel söka stöd för nytt material
eller ny fast inredning om du investerar
i effektivare ventilation, belysning,
isolering eller värmeväxlare.
Stödnivån är 40 % av stödberättigande utgifter, med högsta stödbelopp
1 000 000 kronor. Du måste ha
stödberättigande utgifter för mer än
100 000 kronor.
Exempel på beviljade ansökningar
än så länge är installation av energi-

vävar i växthus, ackumulatortank i
befintligt värmesystem för växthus,
byte av belysning i grisstall till
LED-armaturer och byte till
energieffektivare ventilations- och
uppvärmningssystem i grisstall. Även
andra typer av produktion kan ansöka
om stödet.
Det finns fler typer av investeringar
som kan bli beviljade detta stöd. Du
kan läsa om stödet på Jordbruksverkets
hemsida www.jordbruksverket.se.
Sök på investeringsstöd jordbruk

trädgård så kommer du rätt. Har du
frågor? Kontakta oss via lantbruk.
ostergotland@lansstyrelsen.se.

EMMA GUNNARSSON
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Tydligare lag om
fornlämningar

Från vänster:
Erik Widén,
Lina Britse
(samordnare)

Nästan alla lantbrukare och skogsägare
har registrerade fornlämningar någonstans på markerna man brukar. Ofta
är man stolt över dem: man kan känna
kontakten med förfäderna som levt och
odlat på samma plätt som man själv.
Och ett sevärt gravfält lockar alltid några
extra kunder till gårdsbutiken. Ibland
kan å andra sidan fornlämningarna och
deras lagskydd vara ett irritationsmoment
och medföra kostnader, när man vill
bygga någonting eller avverka ett skogsskifte.
Men lagstiftningen om fornlämningar ändras titt som tätt, vilket innebär att
det inte riktigt är samma lämningar på
ens marker som har skydd från ett
kvartssekel till ett annat. Mammas och
pappas inramade ark av den ekonomiska
kartan från 1980 med de kantiga Rmarkeringarna duger inte för den som

vill veta 2019 var någonstans man skall
vara försiktig med markberedningen.
För att få veta det tittar man idag in på
Riksantikvarieämbetets webbsajt (raa.se).
Den senaste stora förändringen på
det här området i Kulturmiljölagen trädde i kraft 1 januari 2014. Kort sagt innebar det att det rättsliga fornlämningsbegreppet blev tydligare. Redan före
ändringen räknade lagen upp en massa
typer av anläggningar som skulle skyddas: gravfält, resta stenar, ruiner och så
vidare. Men när det gällde hur gamla de
skulle behöva vara för att skyddas var
lagen otydlig. Det stod bara ”lämningar
efter människors verksamhet under
forna tider, som har tillkommit genom
äldre tiders bruk och som är varaktigt
övergivna”. Det medförde att särskilt
1700-, 1800- och 1900-talens lämningar
behandlades ganska inkonsekvent av

länsstyrelserna, vilket inte var speciellt
rättssäkert.
Den nya skrivningen fastslår att
lämningar som tillkommit efter 1849
inte har det här automatiska lagskyddet.
Grunden efter ett torp som byggdes 1840
och revs 1920 är skyddad, men inte efter
ett torp som byggdes 1860. Länsstyrelserna kan tilldela riktat fornlämningsskydd till enskilda yngre lämningar med
ett särskilt värde, men det är en ganska
stor apparat att genomföra och möjligheten har inte tagits i bruk för speciellt
många lämningar hittills.

MARTIN RUNDKVIST
KULTUR- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Ängs och betesmarksinventering 2019
Nu är det dags igen! Under säsongen 2019 kommer vi fortsätta med
inventeringen av slåtterängar och betesmarker för att undersöka vilka
biologiska och kulturella värden de innehåller.
Vi arbetar med ängs- och betesmarksinventering under säsongen 2019 på
uppdrag av Jordbruksverket. Till att
börja med är vi två som inventerar och
under sommaren blir vi tre personer.
Förra året hittade vi flera områden med
intressanta värden, både biologiska och
kulturella. Vi hoppas självklart att denna
säsong ska bli lika spännande och
givande.
Precis som förra året kommer inventeringarna att kontinuerligt läggas upp
på TUVA, en e-tjänst som finns tillgänglig på Jordbruksverkets hemsida. Är ni
intresserade av resultat och kanske som
markägare vill veta vad vi hittat på just
er mark är ni välkomna att besöka
www.jordbruksverket.se/tuva för mer
information.

Syftet med inventeringen är att ge en
beskrivning av natur- och kulturvärdena
i våra värdefullaste ängs- och betesmarker och informationen har en stor bredd
av användare. Den kan användas som
underlag för bland annat uppföljning
och utvärdering av miljömål och miljöåtgärder, internationell rapportering,
naturvårdsplanering, rådgivning, miljöövervakning och forskning. Andra användningsområden är vid betesplanering och
restaurering av betesmark.
För att ni ska känna igen oss kommer
vi att bära gröna t-shirts med länsstyrelsens logga på. Vi kommer även att ha
skyltar i framrutan på våra bilar med
information om vad vi gör och kontaktuppgifter. Vi kommer tyvärr inte hinna
med att kontakta markägare i samband

med varje besök när vi inventerar betesmarker och ängar i landskapet. Vi är
tacksamma för er förståelse för detta.
Om ni har frågor om inventeringen är ni
välkomna att höra av er till Lina Britse
(samordnare för laget i Östergötland)
010-223 55 04.
MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR
LAGET FÖR ÄNGS- OCH
BETESMARKSINVENTERING

Skällviks borgruin är från 1300-talet och har en mycket trygg skyddsstatus.
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Lantbrukardag 2019
Gynna den biologiska mångfalden på din gård
för högre skördar och minskat bekämpningsbehov
18 juni klockan 09.30–14.30

Tema:
Mångfald
på slätten

Lindevad Säteri, Skänninge
Program

• Utnyttja dina ekologiska fokusarealer för fler pollinerare,
nyttoinsekter och fåglar.
• Så vårdar du fältfågel och småvilt i slättbygden.
• Anläggning och skötsel av våtmarker för biologisk mångfald,
uppsamling av växtnäring och bevattning.
• Hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel: Så arbetar man
på Lindevad.
• Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden både ovan
och under mark.
• Skaffa honungsbin för högre skördar av raps och klöverfrö.
Anna.S.Mat serverar lunch för 100 kronor.

Välkommen!

Anmälan
Senast 10 juni via
https://utbildning.
jordbruksverket.se
eller lantbruk.
ostergotland
@lansstyrelsen.se.
Frågor?
Pia Martikainen:
010-223 54 97
Maria Källming:
010-233 55 11

Fältdag: Jordbearbetning
och integrerat växtskydd
Välkommen på en fältdag med något matnyttigt för alla, både ekologiska och konventionella!
Vi bjuder på en heldag späckad med teori och praktik kring tyngre jordbearbetning, kemiskt och
mekaniskt vallbrott, energiförbrukning vid jordbearbetning, biologisk mångfald och växtnäringsläckage.
Förmiddagens program
med kunskapsstationer
• Kemiskt och mekaniskt vallbrott;
Rotogräsens biologi; lär känna
ogräsen. Effekt på rotogräs av
olika typer av jordbearbetning.
Optimalt vallbrott med glyfosat.
Effekt av glyfosat på olika ogräs
och vallarter.

Eftermiddagens program med
praktiska demonstrationer
Vi visar redskap för tyngre be
arbetning på ett lusernvallbrott.
Hur fungerar spets, gåsfot, tallrik
och plog vid vallbrott med olika
förberedelse och hur mycket energi
går det åt? Lantbrukare visar olika
typmaskiner.

• IPM, energi och glyfosat; Energi
åtgång vid jordbearbetning med
olika redskap. Konsekvenser av
ett glyfosatförbud; hur odla utan
glyfosat?

• Olika typer av tallriksredskap och
kultivatorer med olika bearbetande
organ.

• Effektiv plöjning; rätt inställning av
plogen – förplog, skumvinge, skär
och djup

• Visning av energiåtgång; i några
av de visade bearbetningarna görs
energimätningar före visningen.
Dessa redovisas under demonstra
tionen.

• Biologisk mångfald och kväve;
biologisk mångfald i och ovan
mark, växtnäringsläckage kopplat till
jordbearbetning

• Plöjning med olika plogar.

Lunch och kaffe serveras
cirka kl 12–13

Fakta
Tid: Onsdagen 12 juni kl.
09.00 – ca 15.00.
Plats: Hushållnings
sällskapets gård Kloster
gården vid Vreta Kloster kyrka
Dagen arrangeras av
Hushållningssällskapet
Östergötland och Jordbruks
verket i samarbete med
Länsstyrelsen.
För mer information:
per.stahl
@hushallningssallskapet.se
Christer.Johansson
@jordbruksverket.se

Ett rikt
odlingslandskap
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Gruppförsändelse LANTBRUK

Länsstyrelsen Östergötland
Besöksadress:
Postadress:

Östgötagatan 3, Linköping
Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping

Telefon: 	
E-post:

010-223 50 00
ostergotland@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/ostergotland

LANTBRUKSENHETEN
Enhetsledning
Källming, Jonas Lantbruksdir.
Boe Skåmedal, Susanne
Stolt Olsson, Helena

RÅDGIVNING OCH TILLSYN
010-223 54 82
010-223 54 83
010-223 54 84

Ett rikt odlingslandskap
Boe Skåmedal, Susanne
Bergman, Maria
Britse, Lina, samordnare Ängs- & betesmarksinventeringen
Eliasson, Anders, även bitillsyn & fastigheter
Martikainen, Pia

010-223 55 02

Greppa Näringen
Grill, Kristina, Behörighetskurser
010-223 55 06
Källming, Maria, Samord. Greppa
010-223 55 11
Lindmark, Per, Vatten och våtmarker m.m.
010-223 55 12
Retzman, Cecilia, Greppa Näringen
010-223 55 13
		

EU:s JORDBRUKSSTÖD
Övergripande stödansvar
Öberg, Catrin

Fältgruppen
Carlsson, Emelie, Kontrollansvar
Grenestam, Markus, Arealkontroller
Malmström, Annika, Djurkontroller
Trogen, Mari, Tvärvillkor och verksamhetskrav
Boreson, Hedvig, Tvärvillkor, skötsel av mark

010-223 55 33
010-223 55 30
010-223 54 96
010-223 55 16
010-223 55 31

Gårdsstöd, Förgröningsstöd, Stöd till unga lantbrukare
Forsberg, Sam
010-223 55 03
Betesmarker och slåtterängar
Hellberg, Kristoffer, Fält
Hansen, Matilda, Handläggning

010-223 55 32
010-223 55 34

Ekologisk produktion, Skyddszoner
Sandell, Anna

010-223 54 99

Våtmarker
Magnusson, Helena

010-223 54 98

RÄTTSENHETEN
Vilthandläggare
Kjällander, Mia

010-223 53 23

LÄNSVETERINÄRENHETEN
Leclercq, Maria Länsveterinär
Stridh, Pernilla, Länsveterinär
Loor, Helen, Länsveterinär
Sundell, Jonna, Förprövning djurstallar
Servicetelefon djurskydd, öppettider 9-12

010-223 52 57
010-223 52 58
010-223 52 59
010-223 52 67
010-223 51 44

MILJÖSKYDDSENHETEN
Tillsyn och tillsynsvägledning

Nötkreatursstöd, Kompensationsstöd, Vallodling
Gustafsson, Andreas
010-223 54 88

Werthén, Michael

Blockkartor och nya kundnummer
Eugén, Sarita

Axelsson, Karl-Martin
Flink, Maria

010-223 54 86

010-223 54 83
010-223 55 18
010-223 55 04
010-223 54 94
010-223 54 97

010-223 54 73

Tillståndsprövning
010-223 53 36
010-223 54 18

EU:s LANDSBYGDSSTÖD
Företags- och projektstöd samt miljöinvesteringar
Boe Skåmedal, Susanne
Ahlstrand, Kristi
Kärregård, Marie
Larsson, Katarina
Ahlgren, Christoffer
Simic, Ranko
Sommar, Linnea
Kihlstedt, Gunilla

010-223 54 83
010-223 54 85
010-223 55 09
010-223 54 92
010-223 53 03
010-223 52 97
010-223 55 35
010-223 55 25

Har du frågor om SAM-ansökan?
Ring 0771–67 00 00
Har du frågor om EU:s jordbruks- eller
landsbygdsstöd, men får inte tag på oss?
Maila till:
lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se.

