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Välkommen till vårt nya nyhetsbrev!
Detta nyhetsbrev är till för dig som vill ta del av aktuella händelser, kortare nyheter och snabb information om
landsbygd, lantbruk och natur i Östergötland. Vi riktar oss till dig som är verksam på landsbygden, bor eller vistas
där. Nyhetsbrevet kompletterar den tryckta tidningen Grödan och andra informationskanaler, såsom t ex.
Länsstyrelsens webbplats och sociala medier.
I detta första utskick kan du läsa om:
- Viktigt angående Jordbrukarstöd
- Jourtelefon vid rovdjursangrepp på tamdjur
- Planerade aktiviteter och evenemang
- Håll dig informerad om vattenläget i Östergötland
- Flyghavre

Prenumerera
Om du inte anmält ditt intresse själv kan anledningen till att just du fått detta första nyhetsbrev vara att du finns
med på en e-postlista för andra landsbygdsrelaterade utskick.
Vet du någon som skulle vara intresserad av att få detta nyhetsbrev? Tipsa gärna om denna länk eller att gå in
på Länsstyrelsens webbplats och söka på Nyhetsbrev.
Vill du inte längre ha detta nyhetsbrev? Länk för att avregistrera dig finns längst ner i nyhetsbrevet.

Sista ändringsdag för Jordbrukarstöden
Kom ihåg att sista ändringsdag för ansökan om jordbrukarstöd är den 17 juni.
Kom ihåg att notera under "Övriga upplysningar" vilka åtgärder du gjort, till exempel röjt igenväxning eller
åtgärdat andra anmärkningar.

Jourtelefon vid
rovdjursangrepp på
tamdjur
Om du får ett angrepp av lodjur eller varg på dina
tamdjur, ring Länsstyrelsens jourtelefon 010-2235545
för att få tamdjuren besiktigade.
För att kunna få ersättning ska tamdjuret vara
besiktigat.

Planerade aktiviteter och evenemang
Här är de närmaste händelserna i vår kalender. För mer detaljer, klicka på rubrikerna eller sök efter
informationen på Länsstyrelsens webbplats.

Ekologisk odling av
växthustomat

Fältvandring

28 MAJ 2019 10.00 - 16.00

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.

Hushållningssällskapet Östergötland bjuder in till en
fyradagarskurs i ekologisk odling av växthustomat.
Kursen, som kommer att genomföras under 2019,
vänder sig till dig som är lantbruks- eller

05 JUN 2019 10.00 - 11.30

trädgårdsföretagare och vill bedriva yrkesmässig
ekologisk produktion av växthustomater.
Kursen ges fyra dagar under 2019, med start tisdagen
28 maj 2019.
Program och information om kursen hittar du här.

Medverkande: Maria Bergman och Tommy Karlsson,
Länsstyrelsen Östergötland.
Anmälan senast 31 maj via e-post
maria.bergman@lansstyrelsen.se eller telefon: eller
010-223 55 18

VAR: Vreta Kluster
KOSTNAD: 800 kr för frukost/lunch/fika
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 maj 2019

VAR: Kråkeryds naturreservat, Ödeshög
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 maj 2019

Fältdag - jordbearbetning - IPM

Lantbrukardag 2019

12 JUN 2019 09.00 - 15.00

18 JUN 2019 09.30 - 14.30

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.

Tema "Mångfald på slätten". Gynna den biologiska
mångfalden på din gård för högre skördar och minskat
bekämpningsbehov.

För mer information:
Per.Stahl@hushallningssallskapet.se
Christer.Johansson@jordbruksverket.se

VAR: Lindevad Säteri, Skänninge
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 jun 2019

Anmälan: https://utbildning.jordbruksverket.se eller
lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se

VAR: Hushållningssällskapets gård Klostergården vid
Vreta Kloster kyrka
KONTAKT: Maria Källming,
Maria.Kallming@lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 55 11

Vattenläget i
Östergötland
Förra årets värmebölja skapade
stora problem torka och vattenbrist
som följd. Lantbrukare och
livsmedelsproduktion drabbades
hårt.

Vattenverksamhet

Spara vatten!

Efter 2018 års torka är vatten en
het fråga. Vill du ha mer
information om
vattenverksamheter?

Hos Havs och Vattenmyndigheten
finns information om vatten och
vattenbrist. Vad händer runt oss vid
torka? Det finns många smarta tips
för att spara på vatten. Individen
gör skillnad. Länken nedan går till
Havs- och Vattenmyndighetens
information om vattenbrist. Där

Om du följer länken nedan kan du
hitta information om vilka olika
typer av vattenverksamheter det

Det är svårt att förutse hur 2019
kommer att bli men på SMHIs
webbplats finns prognoser och hur
dagsläget ser ut. Den uppdateras
en gång i veckan.

finns och om man måste söka
tillstånd eller ha tillsyn.
Till Länsstyrelsens webbplats om
vatten.

finns också en sektion om hur man
enkelt tänker på sin egen
vattenkonsumtion och kan hjälpa till
att spara vatten.
Till Havs och Vattenmyndigheten.

Risk för ogrässpridning
Efter fjolåret kan det vara ännu viktigare än vanligt att hålla koll på nya ogräs i fält. Det gäller särskilt dig som
köpt in foder och halm eller haft andras maskiner på dina marker för till exempel halmbärgning. Transporten
mellan gårdar innebär att det kan finnas en större risk att ogräsfrön har spridits. Det är enbart flyghavre som
omfattas av lagstiftning i Sverige men andra ogräs, som renkavle, är också ytterst besvärliga och viktiga att
upptäcka i tid.
I Östergötland gäller att all mark ska hållas fri från flyghavre.
Tänk på att:
• Kontrollera dina fält regelbundet och plocka bort den flyghavre som finns. Bränn upp de plantor du hittar.
• Titta extra noga på marker som ofta översvämmas och under kraftledningar.
• Handplockning tar mycket tid – gör en realistisk bedömning om du klarar av att plocka innan flyghavren
drösar.
• Om flyghavren inte är plockbar kan grödan slås av senast i axgång och skördas som helsäd.
• Tänk på att alltid täcka transporter.
• Rengör maskiner, särskilt om du delar dem med grannen.
• Variera växtföljden och tänk på att vårbearbetning väcker vilande frön av flyghavre. Med vall i växtföljden
minskar flyghavren.
• Kompostera gödsel från djur som ätit foder med flyghavrekärnor.
På Jordbruksverkets webbplats hittar du mer information om flyghavre.
Där finns även en ogräsdatabas med rekommendationer för kemisk bekämpning.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor
och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för
Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.
Telefon: 010-223 50 00

E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se
Hemsidan: www.lansstyrelsen.se/ostergotland
Twitter: twitter.com/LSTOstergotland
Facebook: facebook.com/LansstyrelsenOstergotland
Linkedin: linkedin.com/company/1195075

Avregistrera dig här.

