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Vi utsätts både som individer, men också som samhälle, av yttre påverkan. Kriserna avlöser 
varandra: torka, pandemi, krig, energikris samt en hela tiden underliggande klimatkris. Vi lever 
nu i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på åtskilliga decennier. Risken finns dessutom att 

läget snabbt kan försämras ytterligare. 

I rollen som landshövding följer jag läget i de gröna näringarna på olika sätt. Bland annat genom 
partnerskapet för landsbygdsprogrammet, den regionala livsmedelsstrategigruppen i länet och genom 
kontakter med LRF. Jag får även information från medarbetare på Länsstyrelsen. Jag har full förstå-
else för att det just nu är tufft att bedriva verksamhet inom de gröna näringarna och jag vill verkligen 
passa på att uttrycka min uppskattning för det viktiga arbete som görs på gårdsnivå för att säkra svensk 
livsmedelsproduktion. Ni är en viktig del av den svenska krisberedskapen och det civila försvaret.

Den 1 oktober inrättades sex nya civilområden i Sverige, varav Östergötlands län ingår i det sydöstra 
civilområdet som omfattar Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Regeringen beslutade i maj 
insatser för att återuppbygga, stärka och kraftsamla totalförsvaret. Reformen innebär bland annat att 
tio statliga myndigheter får ansvar för varsin beredskapssektor, där förstås livsmedelsförsörjning och 
tillgång på dricksvatten är en viktig sektor.

Vi behöver samtidigt både som privatpersoner och företagare göra egna riskanalyser. Hur ser våra sår-
barheter ut och vad kan vi göra för att minska dessa? Vi kan dels spara på el. En tumregel säger att om 
landet minskar elförbrukningen med två procent så minskar risken för manuell frånkoppling av el fem 
gånger. Vi ska inte underskatta kraften i denna åtgärd.

För djurhållare krävs fungerande reservkraft, som 
regelbundet provkörs. Uppgraderade program-
varor, starkt virusskydd och starka lösenord som 
byts regelbundet är också viktigt för att minska 
sårbarheter eftersom de flesta idag är beroende av 
internet i sin verksamhet. Om elen slås ut kom-
mer inte den mobila telefonin att fungera. Därför 

behövs en plan för hur man får tag på nyckelpersoner i företagen. Var och en i sitt hushåll behöver även 
förbereda sig med extra livsmedel, batteridriven radio, batteridrivna ljuskällor och möjligheter att hålla 
värmen inomhus.

I det här numret av Grödan lät vi våra beredskapshandläggare svara på frågor som kommit till oss på 
Länsstyrelsen. Vi har märkt av en oro från aktörer inom lantbruk och livsmedelsproduktion kring till 
exempel Styrel – systematisk prioritering av samhällsviktiga användare vid planerad bortkoppling från 
elnätet. Våra experter betonar vikten av att man som aktör har en 
kontinuitetsplan vid eventuellt elavbrott och är rekommenderad 
läsning.

Även om man kan se dystert på läget känner jag en styrka i 
den starka vilja till samarbete bland de aktörer jag möter. 
Det ger hopp.

”Ni är en viktig del av den 
svenska krisberedskapen 
och det civila försvaret.”

Carl Fredrik Graf

Landshövding Östergötland
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Tidigare i år meddelade regeringen att animaliesektorn 
i jordbruket samt växthusföretagen skulle få ett eko-
nomiskt stöd på knappt 3,2 miljarder kronor. Detta för 
ekonomisk påverkan på verksamheter, till exempel för 
ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder.

Det första beslutet om krisstöd togs av dåvarande re-
geringen med anledning av ökade kostnader för energi, 
el- och bränsle under vintern 2021 till 2022, innan 
Rysslands invasion av Ukraina. Efter invasionen akti-
verades EU:s krisfond, som aldrig tidigare har behövts 

användas, vilket ledde till att medlemsstaterna kunde ge 
ännu mer stöd till livsmedelssektorn för ökade kostnader 
för insatsvaror.

Länsstyrelsen Östergötland fick uppdraget att handlägga 
krisstödet för fjäderfäsektorn i hela Sverige. Krisstödet 
fick hög prioritet på länsstyrelsen under sommaren. 
Totalt kom det in 393 ansökningar från företagare mellan 
juni och augusti. 

– Stöden har sett mycket olika ut beroende på hur stora 
verksamheterna varit och sett olika ut mellan olika 

277 miljoner i krisstöd  
för fjäderfä har betalats ut

TEMA ENERI OCH BEREDSKAP TEMA ENERGI OCH BEREDSKAP

Länsstyrelsen Östergötland har prioriterat handläggningen av krisstödet 
till fjäderfäproducenter under sommaren – nästan 400 ansökningar från 
hela Sverige har nu fått beslut. 

Text: Madeleine Säll

produktionsgrenar. Det minsta beloppet vi beviljat vid en 
ansökan har legat på drygt 5 000 kronor och det högsta 
beloppet har legat på 21,8 miljoner, säger Kristi Ahl-
strand, enhetschef för särskilda stöd på Länsstyrelsen 
Östergötland. 

Den sista dagen för ansökan var den 9 augusti. Den 30 
september hade alla inkomna ansökningar fått beslut 
av länsstyrelsen och utbetalning från Jordbruksverket. 
Totalt har drygt 277 miljoner kronor betalats ut till före-
tagare. Av 393 ansökningar fick 377 av dem bifall. 

Östergötland är det län som fått största beviljat belopp 
sett till län, drygt 50 miljoner, tätt följt av Kalmar län 

med 49 miljoner, Skåne län med 43 miljoner och Västra 
Götalands län med 42 miljoner. 

– Utifrån stödhanteringen har vi haft en bra förmåga 
att ställa om och prioritera detta på förhållandevis kort 
tid, vilket jag är väldigt nöjd med. Jag är stolt över det 
stödhandläggarna har gjort. Krisstödet är viktigt för att 
säkra vår svenska livsmedelsproduktion, säger Kristi 
Ahlstrand. 

Stöd fortsätter handläggas inom andra animaliesektorer. 
Länsstyrelsen Östergötland fortsätter nu med handlägg-
ning till övriga animalier och växthus och stöttar upp 
andra länsstyrelser i deras arbete.

Län Antal inkomna Totalt beviljat belopp

Blekinge län 22 15 850 105

Dalarnas län 4 1 057 683

Gotlands län 10 4 144 560

Gävleborgs län 3 1 038 545

Hallands län 30 16 394 718

Jämtlands län 2 216 226

Jönköpings län 10 1 856 634

Kalmar län 27 49 272 749

Kronobergs län 9 6 929 102

Norrbottens län 4 717 379

Skåne län 72 43 516 496

Stockholms län 5 637 625

Södermanlands län 18 18 494 946

Uppsala län 5 1 012 720

Värmlands län 3 1 226 656

Västerbottens län 4 1 351 011

Västernorrlands län 4 945 673

Västmanlands län 5 6 321 978

Västra Götalands län 56 42 470 979

Örebro län 15 12 861 542

Östergötlands län 85 50 864 452

Totalt 393 277 181 778

Statistik över antal ansökningar och beviljat belopp 

Kristi Ahlstrand är enhetschef på enheten för särskilda stöd på Länsstyrelsen Östergötland som handlagt stöden till fjäderfänäringen.
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Eleffektbristen: 
”Viktigt att ha en plan B”
Avbruten strömförsörjning, planerad såväl som oväntad, kan vålla stora problem för lantbrukare, både när det 
gäller att upprätthålla produktionen och ur djurskyddsperspektiv. Efter nyheter om att manuell frånkoppling av el 
kan bli aktuellt i vinter på grund av eleffektbrist har vi på Länsstyrelsen fått en del frågor. Vi har därför intervjuat 
en av våra krisberedskapshandläggare om vad som gäller.

Text: Madeleine Säll

TEMA ENERI  OCH BEREDSKAP

76

Förra vinterns höga elpriser 
fick många svenskar att se 
över möjligheterna att spara 

el. Den här vintersäsongen är det 
svenska energisystemet kraftigt 
påverkat på grund av det försäm-
rade omvärldsläget, genom kriget i 
Ukraina. 

En avstängning, så kallad manuell 
förbrukningsfrånkoppling, är en av 
den sista åtgärden för att hantera 
eleffektbrist. Det finns flera åtgärder 
aktörer i samhället kan vidta för att 
undvika att elen måste stängas över 
huvud taget. Om många i samhället 
kan minska sin elförbrukning när 
förbrukningen normalt är som högst 
minskar både elpriset och risken för 
avstängning.

Styrel är en metod som Energimyn-
digheten tagit fram tillsammans 
med andra aktörer för att samhälls-
viktiga verksamheter med elbero-
ende ska kunna identifieras och 
prioriteras. Vid en manuell förbruk-
ningsfrånkoppling utgår elnätägarna 
från den prioriteringslista som tagits 
fram i Styrel. 

Vi på Länsstyrelsen Östergötland 
har fått in en del frågor från lant-
bruksnäringen och veterinärer som 
arbetar med lantbrukets djur i länet 
om vad som gäller om elledningar 
stängs av. Vi har därför tagit hjälp av 
vår krisberedskapshandläggare Erik 
Stjernlöf på enheten för civil bered-

skap och räddningstjänst och Helen 
Loor, enhetschef på djurskyddsenhe-
ten på Länsstyrelsen för att svara på 
dessa frågor. 

Är det länsstyrelsen som beslutar 
om vad som ska prioriteras som 
samhällsviktig verksamhet inom 
Styrel?

– Ansvaret för att identifiera sam-
hällsviktiga verksamheter med 
elberoende ligger på både centrala 
myndigheter och kommunerna. 
Kommunerna sammanställer under-
laget för sin kommun och Länssty-
relsen beslutar om vilka elledningar i 
länet som ska prioriteras.

Förutom att besluta om den slut-
giltiga prioriteringslistan på elled-
ningsnivå ansvar Länsstyrelsen för 
att samordna arbetet i länet, svarar 
Erik Stjernlöf. 

Hur har man resonerat gällande 
lantbruk och livsmedelsindustri-
erna i länet?

– Enligt prioriteringsgrunderna i 
förordningen för Styrel skulle lant-
bruk och livsmedelsindustrier ex-
empelvis kunna klassificeras som ”4. 
Elanvändare som på längre sikt (da-
gar) har stor betydelse för samhällets 
funktionalitet” eller ”5. Elanvändare 
som representerar stora ekonomiska 
värden”. I det underlag som gäller 
inför vintern och som togs fram 2015 

har identifieringen av verksamheter 
inom lantbruk och livsmedelsindu-
strier skett i kommunerna. Läns-
styrelsen och Energimyndigheten 
verkar för att bedömningarna ska 
vara likvärdiga, men skillnader i 
identifiering och prioritering kan fin-
nas utifrån lokala förutsättningar.

Hur kan jag hålla mig uppdaterad 
om nya besked kring eleffektbrist 
och Styrel?

– Svenska kraftnät går ut med infor-
mation i media om det finns risk för 
en frånkoppling inom det närmaste 
dygnet. En frånkoppling kan i så 
fall ändå undvikas om elkonsumen-
terna kan minska sin förbrukning 
och förlägga den vid tidpunkter då 
belastningen är mindre.  

För att hålla sig uppdaterad om 
situationen under hösten och vintern 
publicerar Energimyndigheten och 
Svenska kraftnät regelbundet öppna 
lägesbilder på sina hemsidor. In-
formation om planeringsprocessen 
Styrel finns på Energimyndighetens 
hemsida., Avslutningsvis är det vik-
tigt att ha en bra grund för att han-

tera konsekvenserna av en eventuell 
frånkoppling och att de är till största 
delen de samma som vid ett oväntat 
strömavbrott, exempelvis vid storm, 
svarar Erik Stjernlöf. 

Stämmer det att samhällsviktig 
verksamhet inte påverkas vid en 
eventuell nedstängning?

– Det finns inga garantier för att 
samhällsviktiga verksamheter blir 
opåverkade vid en manuell förbruk-
ningsfrånkoppling. 

Hur länge kan ett planerat avbrott 
pågå?

– Det går inte att svara på exakt, det 
beror på den specifika situation som 
vi har vid tillfället i Sverige och Eu-
ropa. Svenska kraftnät bedömer att 
det kan handla om ett par timmar, 
men vi kan inte i dag säga hur lång 
en frånkoppling skulle bli. Om elen 
behöver stängas av kan frånkopp-
lingen roteras efter en tid, så inte en 
enskild användare drabbas för hårt.

Vilka krav ställs på mig som djur-
hållare? 

– Som djurhållare ska du ha en 
godtagbar plan för hur du ska se till 
att djurskyddet inte blir lidande vid 
elavbrott. I planen är det viktigt att 
du har tänkt på hur olika system för 
till exempel vattning, utfodring och 
ventilation kan påverkas om elför-
sörjningen bryts, svarar Helen Loor, 
enhetschef på djurskyddsenheten.

Vad kan jag själv göra?

– För att hantera risker kopplade 
till elavbrott, vare sig de uppstår på 
grund av eleffektbrist eller stormar, 
är det viktigt att se över sin konti-
nuitetshantering (att ha en plan B) 
för att minska konsekvenserna av 
elavbrott. Har man möjlighet att 
använda reservkraft kan det vara 
en god idé att se över funktionalitet 
och att det finns bränsle, svarar Erik 
Stjernlöf.

Ha en plan B för din verksamhet
Med kontinuitetshantering kan din organisation snabbare återhämta sig från och mildra 
konsekvenserna av en händelse. Det innebär kortare störningsperioder och minskar för-
lust av personella, ekonomiska, funktionella eller informationsrelaterade värden. Exempel 
på aktiviteter i kontinuitetshantering:

• Kartlägga viktiga verksamheter och 
processer

• Identifiera beroenden av resurser
• Bestämma vad som är acceptabla 

avbrottstider
• Genomföra åtgärder som minskar 

risken för störningar
• Skapa planer för att hantera de stör-

ningar som ändå kan uppstå

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

TEMA ENERGI OCH BEREDSKAP

Planeringsstöd för bortfall av energi (MSB)

Helen LoorErik Stjernlöf

https://rib.msb.se/filer/pdf/30131.pdf
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”Vi behöver alla verktyg 
i omställningslådan”

TEMA ENERI  OCH BEREDSKAP TEMA ENERGI OCH BEREDSKAP

Familjen Birgersson på Hagelsrums gård i Målilla har gjort en spännande resa. De har gått från mjölkproduktion 
till att bli en stor producent av biogas. Ett av stegen dit tog de genom att söka och få pengar via Klimatklivet. 

Text: Madeleine Säll

Vi lämnar Östergötland för en stund. 
Blickar söderut, det sker något 
spännande i de småländska sko-
garna. Där ligger Hagelsrums gård, 
inträngd mellan järnvägen, Silveråns 
vatten och Hagelsrums by. För några 
år sedan var det en vanlig mjölkgård. 
I dag, fortfarande en mjölkgård, men 
också områdets största producent av 
biogas för fordon. 

Överhuvud i familjeföretaget är Åke 
Birgersson, men det är hans son Tom 
Birgersson, 33 år, som huvudsakli-
gen arbetar i det av familjens bolag 
som heter Hagelsrum Biogas. 

– Far har familjeföretagen ihop med 
oss barn. Jag ansvarar för biogas, 
brorsan för växtodling och maskiner 
och syrran för mjölkproduktion, 
säger Tom. 

Om någon hade sagt till Tom Bir-
gersson att alla syskonen på något 
sätt skulle jobba med gården när han 
var yngre hade han inte trott dem, 
antagligen bara skrattat, berättar 
han. 

Blev självförsörjande på el och värme

Gården med sin mjölkproduktion 
är fortfarande motorn i familje-
företaget. Men hur gick det då till 
när familjen Birgersson blev bio-
gasproducenter? Familjen kom till 
Hagelsrum gård 2008, efter att ha 
sålt en tidigare gård. Inledningsvis 
ville familjen bli självförsörjande på 
el och värme och förhoppningsvis 
kunna sälja en del via elnätet. För 
att biogasanläggningen skulle bli 
verklighet gick då Swedish Biogas 
International (SBI) från Linköping 
in som hälftenägare i biogasbolaget. 
2012 var produktionen i gång. 

– En tredjedel av elen vi producerade 
då gick åt till att driva anläggningen, 
en tredjedel gick till gården och en 
tredjedel sålde vi. 

Började bygga gasstationer

2014 gick familjen tillbaka till hund-
raprocentigt ägande i bolaget. Men 
runt 2015 såg elpriserna inte ut som 
de gör i dag. 

– Varför vi gick från el till fordons-
gas var för att elpriserna så låga. 
2015 juli var snittpriset under 10 öre 
för en hel månad. Hade vi haft så-
dana här elpriser som vi har nu, hade 
vi nog aldrig börjat med fordonsgas, 
säger Tom. 

För att kunna ställa om från elpro-
duktion till fordonsgas behöver den 
förädlas. Detta krävde nya investe-
ringar från familjen Birgersson. 

– När vi skulle ta steget för att 
kunna förädla biogasen fick vi stöd 
via Klimatklivet, vilket var en av de 
avgörande delarna. Det måste också 
finnas en marknad som hela tiden 
tar emot gasen.  

Uppgraderingen tajmade bra med en 
bussupphandling i Kalmar län, där 
ett krav var att bussarna skulle dri-
vas på biogas. Hagelsrum kunde då 
leverera en del till Eon som försörjde 
bussdepåerna, men det var en bit 
kvar till full produktion. 

 

Det återstod även ett problem i länet: 
Det fanns inte tillräckligt med tank-
stationer. Då tog familjen det inte 
helt självklara beslutet: Vi bygger 
dem själva. 

 – Moderstationen i Målilla var först 
ut. Sedan var det ju ett ”litet hob-
byprojekt” att bygga en gasledning 
ända in till Målilla från Hagelsrum, 
säger Tom och skrattar.  

Därefter följde stationer i Vimmerby, 
Högsby, Hultsfred och Eksjö, dit gas 
i dag körs på lastbil.  

– Vi trodde inte att vi skulle ha en 
biogasmack när vi började. Nu tittar 
vi på en utbyggnad av anläggningen i 
Hagelsrum.

Stöden viktiga för att komma i gång

Att stöd, som de som delas ut via 
Klimatklivet, är nödvändiga, står 
klart för Tom. 

 – De är jätteviktiga, det är så dyrt 

att göra det här, men så oerhört kli-
matsmart. Att staten går in för att de 
här ändringarna ska till, det tycker 
jag inte är konstigt. 

Har du något råd till den som är 
intresserad av att själv börja produ-
cera?

– Alla behöver ju inte göra hela resan 
som vi har gjort, gå från ko till tank. 
Vill man göra fordonsgas, då avgör 
marknadsfrågan. Vill man göra el 
är det betydligt lättare att bli av 
med produkten, men det blir såklart 
tråkigt om elpriset skulle sjunka jät-
temycket.

Att marknaden fortsätter växa är 
viktigt, menar Tom.  

– Ska fler få chansen att göra det 
här behöver EU och politiken peka 
ännu tydligare. Många snackar bara 
om el, men vi behöver alla verktyg i 
omställningslådan annars kommer 
vi inte klara någon form av kli-

matomställning. Jag uppmanar alla 
att trycka på politiker och besluts-
fattare. Varför tar vi inte vara på 
potentialen? Alla blir vinnare på att 
det görs.

Fakta Hagelsrums gård AB
Ägare: Familjen Birgersson.

Dotterbolag: Hagelsrums Biogas AB och Rogestorps Gård AB

Antal anställda: 20 heltids- och deltidsanställda totalt i bolagen

Djur: 650 mjölkkor

Biogasfordon: Familjen har 2-3 biogasbilar, de byter ut undan för 
undan och väntar med spänning på att det ska komma lastmaskiner 
och traktorer för biogas som kan användas på gården.

Hela familjen är involverad i företaget. Från vänster: Pappa Åke Birgersson och syskonen Jakob, Tom och Hanna. Foto: Familjen Birgersson.

När regleringsbrevet för nästa år  
kommer vet vi mer om förutsättning-

arna för Klimatklivet 2023. 

Redan beslutade åtgärder kommer 
dock att kunna pågå fram till 2026 
oavsett förutsättningar för nästa år.

Håll dig uppdaterad på  
Klimatklivets hemsida:

Klimatklivet | Naturvårdsverket 

https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
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Energirådgivning  
inom Greppa Näringen
Hur skall jag som lantbrukare kunna 
effektivisera min energiförsörjning? 
Ett första steg kan vara att öka din 
kunskap om gårdens energisystem 
genom att delta i Energikollen via 
Greppa Näringen.

Djurgårdar med mer än 25 dju-
renheter kan få hjälp att göra en 
energikartläggning på gården vid en 
individuell rådgivning. Vid en indivi-
duell rådgivning kan du tillsammans 
med en rådgivare gå igenom hur 
du använder energi i produktionen 
idag och se hur du kan använda 
den bättre i framtiden. Rådgivaren 
beräknar även lönsamheten utifrån 
sina effektiviseringsförslag.

Under vintern genomförs också 
gruppträffar om energi. Vid in-
tresse från flera lantbrukare kan vi 
anordna träffar i ditt närområde. 
Med en energirådgivare diskuteras 
vilka delar av din verksamhet som 
kräver och förbrukar mycket energi. 
Men också var det går att minska 
och spara. Du får lära dig hur du 
gör en egen energikartläggning på 
din gård utifrån checklistor och ma-
terial du får med dig. 

Låter det intressant?

- Vänd blad och hör av dig till
Lovisa eller Maria som arbetar med
Greppa Näringen på Länsstyrelsen i
Östergötland.

TEMA ENERGI OCH BEREDSKAP

Allt fler vill bygga solcellsparker 
på åkermark – men vad gäller?
På Länsstyrelsen Östergötland ser vi en ökande 
trend när det gäller ansökningar om att få bygga 
solcellsparker på åkermark. Men vilka regler styr hur 
och på vilken mark man får bygga? Vi reder ut!

Solcellsparker blir allt vanligare i landskapet. Du som 
är markägare eller lantbrukare kanske funderar på att 
upplåta mark för en solcellsanläggning eller att själv pro-
ducera och sälja solel? Under oktober 2021 till och med 
september 2022 har Länsstyrelsen Östergötland fått in 
ett 20-tal ansökningar om samråd för att bygga sådana 
anläggningar. Dessa ansökningar motsvarar cirka 1 000 
hektar, relativt jämnt fördelat mellan åkermark och 
skogsmark. Än så länge är trenden att det för varje nytt 
halvår kommer in än fler ansökningar än för halvåret 
innan.

– Våra jordbruksmarker – åkrar och beteshagar – har
en fantastisk förmåga att med hjälp av fotosyntes kunna
producera livsmedel och foder år efter år. Men när en
solcellspark eller annan byggnation kommer på tal så
ställs frågor om bästa användning på sin spets. Vad kan
vi göra med marken och vad är till störst nytta? Säger
Anders Eliasson, lantbrukskonsulent på Länsstyrelsen
Östergötland.

Solcellsparker kräver oftast inte bygglov men samråd

Själva panelkonstruktionen i en solcellspark kräver i 
vanliga fall inte bygglov. Däremot är transformatorsta-
tioner ofta bygglovspliktiga men det är en prövning som 
sker efter att andra övergripande vägval redan har gjorts. 
I kunskapsbanken på Boverkets hemsida kan du läsa mer 
om bygglovsaspekter genom att söka på ”Solfångare och 
solcellspaneler”.  

I princip kräver alla storskaliga solcells-
anläggningar i naturen ett så kallat 
12:6-samråd (från miljöbalken 12 
kap. 6 §). 

Så går länsstyrelsens 
prövning till

Hur går då länsstyrelsens 
12:6-samråd till i praktiken?  
I fråga om jordbruksmarken 
lutar sig länsstyrelsen till stor del 
på första paragrafen i miljöbalkens 
kapitel 3, det vill säga områdets mest lämpade ändamål 
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt att företräde 
ska ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god markhushållning. I prövningen görs en 
noggrann bedömning av den berörda jordbruksmarken. 
För åkermark sker bedömningen i vanliga fall enligt 
dessa parametrar:

• Areal och arrondering

• Övriga brukningsförhållanden som jordart, jord-
djup, torkkänslighet eller förhöjt grundvatten

• Produktionsförmåga samt odlingshistorik på senare år

• Förutsättningar för tillfart till och brukande av mark
på intilliggande arealer

Du som markägare och berörd lantbrukare kan i eventu-
ella kontakter med solenergibolag medverka till att styra 
lokaliseringen så att en anläggning varken hamnar på 
värdefull åkermark eller på betesmark med höga vär-
den. Det är också värt att reflektera över hur grannarnas 
boendeförhållanden påverkas och om det finns fornläm-
ningar i området.

Fler värdefulla lästips

Energimyndigheten har många värdefulla tips på sin 
hemsida. De rekommenderar att du utgår från en mark 
där alternativa inkomster inte är höga. De pekar på 
betydelsen av att utreda förutsättningarna att leverera 
in energin till elnätet. De råder också att förbereda sig 
noga för 12:6-prövningen. Du kan besöka deras hemsida 
energimyndigheten.se och söka på ”solcellsparker” för att 
hitta mer information.

TEMA ENERI  OCH BEREDSKAP

Länsstyrelsen checklista för 12:6-samråd

• Har du valt den bästa platsen? Finns det motivering för val av
plats?

• Tydliga kartor med layoutskiss och måttangivelser samt foto-
montage.

• Hur kommer naturmiljön att påverkas?

• Berörs skyddade områden?

• Hur kommer kulturmiljön att påverkas?

• Finns det riksintressen som berörs?

• Finns det kommunala planer som berörs?

• Hur kommer friluftslivet att påverkas?

• Hur ska anläggningen och marken i anläggningen skötas?

• Hålls tillräckligt avstånd till närliggande väg?

• Krävs en miljökonsekvensbeskrivning?

Beredskapshandbok 
för offentliga  
måltider
Behovet av beredskapsplanering 
har aktualiserats ytterligare efter de 
senaste årens utveckling. Motiven 
att stärka beredskapen är tydliga 
och ställer krav på samtliga aktö-
rer som bedriver samhällsviktig 
verksamhet. 

För att stödja beredskapsarbetet 
inom måltidsverksamheter i Sverige 
har Livsmedelsverket tagit fram en 
beredskapshandbok för måltids-
verksamheterna i skola, vård och 
omsorg. Boken finns nu publicerad 
på Livsmedelsverkets webb:

Genom att samla expertis, exempel 
och praktiska råd ger handboken 
stöd och inspiration i beredskaps-
arbetet. Boken kan fungera som ett 
kunskapsunderlag även för andra 
grupper som är verksamma i livs-
medelskedjan. 

Att arbeta för en stärkt beredskap i 
måltidsverksamheterna bidrar till 
en stärkt beredskap i Sverige. Hand-
boken uppmärksammar måltids-
organisationens viktiga roll i den 
utvecklingen.

Beredskapshandbok för offentliga måltider 
 | Livsmedelsverket 

Anders Eliasson

http://energimyndigheten.se
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/samarbeten-och-projekt/projekt2/beredskapshandbok-for-offentliga-maltider
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/samarbeten-och-projekt/projekt2/beredskapshandbok-for-offentliga-maltider
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Vad är Greppa Näringen? 
Greppa Näringen är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna och olika rådgivnings-
företag i länet. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning som är bra för både ekonomin och miljön. 

Inom Greppa Näringen kan vi erbjuda drygt 40 rådgivningar; utförda av olika rådgivare och företag som är 
specialister inom sina områden.

Förutom rådgivning erbjuder vi också kostnadsfria kurser, fältvandringar och andra gruppaktiviteter. Dessa 
hittar du bland annat i Kalendern på Länsstyrelsens hemsida. Du kan även hålla dig uppdaterad genom att 
prenumerera på vårt nyhetsbrev Livskraftig landsbygd.

För mer information, kontakta oss gärna!

Lovisa Granberg 0102235490 
lovisa.granberg@lansstyrelsen.se

Maria Weigl 0102235500 
maria.weigl@lansstyrelsen.se

1312

Greppa Näringen Q&A

Behöver jag genomföra alla 
moduler? 
– Nej! Du väljer själv vilka råd-
givningar du vill ha – upp till 2
rådgivningar/år.

Jag har 40 ha åker och inga djur, kan jag få rådgivning? 
– Vår riktlinje är att man ska bruka minst 50 ha eller ha 25 djurenheter
för att få enskild rådgivning. Du kan dock bli medlem på vår hemsida
www.greppa.nu där du kan räkna egna växtnäringsbalanser m.m. Du
kan också vara med på grupprådgivningar, kurser och fältvandringar!

Jag är inte medlem i Greppa Näringen men vill vara med på en kurs 
som anordnas av er.
– Du är välkommen att delta även om du inte är medlem i Greppa,
det kanske är något du vill bli framöver?

Kan jag få all min rådgivning 
inom Greppa från samma 
företag?
– Greppa Näringen är ingen
produktionsrådgivning och
rådgivningen kan komma från
olika företag. Det är ett bra
tillfälle att få bolla med någon
som har ett nytt perspektiv!

Jag fick rådgivning senast för 5 år sedan och vill få mer rådgivning.
– Du är välkommen att kontakta något av de anslutna rådgivningsfö-
retagen eller oss på Länsstyrelsen. På greppas hemsida kan man hitta
företag och mer information om rådgivningarna.

Jag är intresserad av en fältvandring eller kurs 
med tema soja, är det något ni skulle kunna 
anordna?
– Ja! Vi är hela tiden intresserad av att hitta
inspiration till kurser, hör av dig till oss om du har
ett förslag.

Vilka moduler finns i min 
rådgivningsplan?  
– Ring till Maria på 010-223 55 00
så kikar vi på det!

Inför våren behöver jag hjälp 
med att ställa in min  
mineralgödselspridare,  
kan jag få hjälp av Greppa? 
– Ja! Vi kan erbjuda rådgiv-
ning inom test av mineralgöd-
selspridare.

Vi har en hästgård med växtodling och egen grov-
foderproduktion, hur kan jag nyttja Greppa? 
– Vi kan erbjuda rådgivning speciell för hästhållare,
dessutom kan vi erbjuda kväve- och fosforstrategier,
diskutera grovfoderodling och göra en kontroll av
foderstaten för hästarna.

Vilka moduler erbjuder ni inom Greppa?
– På greppa.nu hittar du mycket information. Du kan också skicka iväg
ett mejl till maria.weigl@lansstyrelsen.se så skickar vi ut broschyren.

Är din fråga inte med i listan? Kontakta oss!

Det är väl bara de första 4 rådgivningarna som är kostnadsfria, 
sedan kostar det?
– Nej, all rådgivning oavsett antal är kostnadsfri.

Maria Weigl och Lovisa Granberg arbetar med Greppa Näringen på Länsstyrelsen Östergötland. Foto: Erik Widén

Hur kan jag bli medlem i Greppa Näringen? 
– Kontakta oss på Länsstyrelsen eller gå in på
greppa.nu för att göra en intresseanmälan.

mailto:lovisa.granberg@lansstyrelsen.se
mailto:maria.weigl@lansstyrelsen.se
http://www.greppa.nu
http://greppa.nu
mailto:maria.weigl@lansstyrelsen.se
http://greppa.nu
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Projekt- och investeringsstöd

Även inom dessa stödformer kommer den nya program-
perioden att skilja sig en del från nuvarande period. 
Nedan projekt- och investeringsstöd kommer att hand-
läggas av Länsstyrelsen: 

• Startstöd.

• Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – uppde-
lat i åtta underkategorier

• Investeringsstöd för diversifiering och utveckling av
livsmedelskedjan

• Investeringsstöd för kalkfilterdiken

• Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – uppdelat
i fem underkategorier

• Stöd till samarbete

• Stöd till kompetensutveckling

Vissa av de stöd som finns med i nuvarande lands-
bygdsprogram kommer inte längre att finansieras med 
EU-pengar och kommer därmed inte att ingå i den 
strategiska planen. Det handlar bland annat om stöd till 
kommersiell service, bredband, idrotts- och fritidsan-
läggningar, natur- och kulturmiljöer samt stängsel mot 
rovdjur. Flera av dessa stöd kommer i stället att ersättas 
med stöd finansierade av nationella pengar. 

Inom nuvarande landsbygdsprogram är det en del stöd 
som kommer att förlängas och som kan sökas fram till 
den 31 december 2023. Förlängningarna rör bland annat 
miljöinvesteringar för rovdjursavvisande stängsel och 
engångsröjning samt investeringsstöd för biogas. 

Den strategiska planen beskriver vår jordbrukspolitik
Varje land i EU ska ta fram en så kallad strategisk plan som beskriver landets jordbrukspolitik under åren 2023–
2027. I den strategiska planen står det till exempel vilka mål vi ska uppnå och vad du kan få stöd och ersättningar 
för. Den 22 september 2022 fattade regeringen beslut om planen som sedan godkändes av EU-kommissionen i 
slutet av oktober. 

Förändringar i jordbrukarstöden

Den nya jordbrukspolitiken innebär många förändringar. 
Stödrätterna försvinner och det som tidigare hette 
tvärvillkor kommer att kallas grundvillkor. Förgrönings-
stödet tas bort och villkoren (ekologiska fokusarealer, 
gröddiversifiering och bevarandet av permanent gräs-
mark) kommer att ingå i grundvillkoren.

Ecoschemes är benämningen på de ett-åriga ersättningar 
som går att söka från 2023. Det är bland annat ekologisk 
produktion och omställning till ekologisk produktion 
som slås ihop till ett stöd som blir ettårigt. De andra två 
ettåriga miljö- och klimatersättningarna är kolinlagring 
och minskat kväveläckage samt precisionsjordbruk - 
planering. 

Ersättning för fäbodar, betesmarker och slåtterängar 
samt skyddszoner innebär även i fortsättningen femåriga 
åtaganden.

De flesta gamla åtaganden kommer att avslutas i och med 
den nya programperioden. De ersättningar som berörs är 
betesmarker och slåtterängar, fäbodar, minskat kväve-
läckage, skyddszoner, hotade husdjursraser och ekologisk 
produktion. 

Du som har ett åtagande som avslutas har möjlighet att 
söka ett nytt 5-årigt åtagande eller söka någon av de nya 
1-åriga miljö- och klimatersättningarna 2023.

NYA STRATEGISKA PLANENNYA STRATEGISKA PLANEN

Det finns vissa stöd som inte längre kommer finansie-
ras av pengar från EU, men flera av dem kommer vara 
möjliga att söka på annat sätt med nationell finansiering. 
Restaurering av betesmarker och slåtterängar blir ett 
nationellt stöd hos Naturvårdsverket från och med 2023. 
Där ingår även naturvårdsbränning i vissa ängs- och be-
tesmarker, lövtäkt i ängs- och betesmarker, samt slåtter 
av vissa hävdberoende myrmarker.

Ett stöd som inte längre kommer finnas kvar att söka 
är miljöersättning för vallodling. Detta stöd upphör när 
samtliga åtaganden gått ut.

Ny jordbrukspolitik 
2023-2027

Uppföljning av jordbruksmark

Från och med 2023 kommer Jordbruksverket att använ-
da en ny teknik för uppföljning av jordbruksmark med 
hjälp av satellitbilder. Uppföljningen gäller ansökningar 
om jordbrukarstöd.

Ett datorprogram kommer att analysera satellitbilderna 
automatiskt. Programmet jämför då bilder på samma 
mark från olika tidpunkter, och analyserar om det är nå-
gon skillnad på bilderna som kan visa att till exempel en 
skörd har skett. Satellitbilderna kommer inte att använ-
das till något annat än att följa upp de skiften som du har 
sökt stöd för.

I början av varje sommar kommer Jordbruksverket med 
hjälp av den nya tekniken att genomföra en första upp-
följning av dina skiften. De kontrollerar då att: 

• skiftena är fria från till exempel byggnader eller
tillfälliga och permanenta upplag

• skiftena bara används till sådant som du kan få stöd
för, och inte exempelvis granplanteringar eller mark-
nadsplatser.

I Sverige kommer aktivitetskravet att vara det första 
stödvillkor som vi följer upp med den nya tekniken. Akti-
vitetskravet innebär att du senast den 31 oktober varje år 
ska ha gjort något av följande på varje skifte:

• odlat

• låtit beta

• putsat

• slagit av

• jordbearbetat

På sikt kommer uppföljningen av jordbruksmark att 
utökas och omfatta fler stödvillkor. 

De åtaganden som kommer att avslutas vid årsskiftet 
2022/2023 är:

• betesmarker och slåtterängar
• fäbodar
• skyddszoner
• hotade husdjursraser
• minskat kväveläckage
• ekologisk produktion

De åtaganden som inte kommer att avslutas vid årsskiftet 
2022/2023 är:

• vallodling
• restaurering av betesmarker och slåtterängar
• skötsel av våtmarker och dammar

På Jordbruksverkets hemsida kan du 
läsa mer om vad den nya jordbrukspolitiken 

innebär. Där finns information om de nya stöden och 
de förändringar den nya jordbrukspolitiken innebär. Infor-
mationen uppdateras med jämna mellanrum. Du kan alltid 
kontakta Länsstyrelsen om du har frågor eller funderingar.

Jordbrukarstöd | Jordbruksverket
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VINJETTÄNGS- OCH BETESMARKERÄNGS- OCH BETESMARKER

Skogsbete är en unik naturtyp som minner om förfädernas landskap då betesdjuren gick på 
skogen. I dagens betade skogar finns ännu arter som blåsuga, gökärt, smultron, prästkrage, 
ängsvädd och ärenpris. Skogen är flerskiktad, luckig, olikåldrig och innehåller äldre träd som 
erbjuder bohål till fåglar och smådjur. 

Text: Anders Eliasson och Matilda Hansen. Illustration: Linnea Barrefelt

Skogsbetet är ett bra komplement till andra fodermarker, exempelvis ger krontaket ett bra skydd för 
djuren under sommaren samt vid dåligt väder. Marken är även bra att ha vid torra somrar då betet 
snabbare tar slut på andra marker. Miljöersättningen överträffar ekonomiskt i stort sett samtliga an-

dra skogsskötselmodeller. Dessutom kan timmer och ved tas ut i form av plockhuggning och luckhuggning.

I Östergötlands län har vi år 2022 ca 1700 ha skogsbeten i åtagande med miljöersättning. Det 
är en stor ökning jämfört med för 10 år sedan. Ändå lever många skogsbeten farligt på 

grund av barkborrar och stormvindar. I somliga trakter märks också brist på betesdjur. 

Enligt nuvarande tolkning av Jordbruksverkets besked så kommer alla pågåen-
de åtaganden att avslutas i och med år 2022. Skogsbetesmarkerna kom-

mer sedan, i den nya programperioden 2023, att kunna kopplas 
till nya femåriga åtaganden för miljöersättning. Ersättningen 

kommer troligtvis att ligga på samma nivå som under 2022, 
dvs 3 500 kr per ha.

Lukrativa skogsbeten  
även i nya programperioden

ÄNGS- OCH BETESMARKERÄNGS- OCH BETESMARKER

Tips för att bevara skogsbetet  
i gott skick:

• Håll skogsbetet ljust och luckigt så att mark-
floran inte tynar bort

• Vid huggningar - gör måttliga uttag så att 
risken för skogsskador minskar

• Var rädd om småträd och plantor – viktiga för 
skiktning och olikåldrighet

• Var rädd om ett urval av äldre träd – också för 
att bevara skiktning och olikåldrighet

• Samla ihop ris efter huggningar så att inte 
floran och betesvärdet försämras 

Skogsskadeinsekter och stormar kan ställa till problem för betade skogar. 
Ofta kan ändå skogsbeten klara sig kvar i miljöersättning trots skadorna. 
Värt att uppmärksamma:

• Även relativt stora luckor kan rymmas inom ett skogsbetesblock med miljö-
ersättning

• Ett skogsbete kan vara ganska glest så länge det i övrigt har ett typiskt 
trädskikt

• Som stödmottagare riskerar du ingen sanktion för att du tar 
bort träd som drabbats av skogsskador bara du meddelar 
Länsstyrelsen detta innan träden tas ner. Vid behov kan vi 
då besöka marken och göra en bedömning om den fortfaran-
de kan ingå i stöd som skogsbete eller om åtagandet behöver 
justeras på något sätt

Avsätt en stund under vintern för att tänka igenom fortsatt skötsel 
av ditt skogsbete: Är det för tätt? Är det dags att plockhugga eller göra 
kompletterande luckor? Finns det mer areal som kan växa in i en skogs-
betesklass? 

Du är alltid välkommen att kontakta någon av våra  
rådgivare på enheten för Landsbygd för en gemensam  
fältbesiktning.

    Rebecca Petersen 010-223 55 11
    rebecca.petersen@lansstyrelsen.se

    Matilda Hansen 010-223 55 34
    matilda.hansen@lansstyrelsen.se

   Linnea Barrefelt 010-223 55 12
   linnea.barrefelt@lansstyrelsen.se

   Anders Eliasson 010-223 54 94
   anders.eliasson@lansstyrelsen.se

mailto:rebecca.petersen@lansstyrelsen.se
mailto:matilda.hansen@lansstyrelsen.se
mailto:linnea.barrefelt@lansstyrelsen.se
mailto:anders.eliasson@lansstyrelsen.se
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Visar du upp dina djur 
för allmänheten?
Tillstånd behövs om du visar upp 
djur i sju dagar eller mer per år i en 
permanent anläggning. Exempel 
på anläggningar som kan behöva 
tillstånd för offentlig förevisning 
är lantbruk som tar emot turister, 
4H-gårdar, friluftsmuseer med djur 
och vilthägn med turistbesök. 
Vad som räknas som offentlig fö-
revisning bedöms från fall till fall 
och är bland annat beroende av hur 
verksamheten är uppbyggd och om 
djuren används i marknadsföring 
och som dragningskraft för besö-
kare. 

Att tillstånd behövs för offentlig 
förevisning av djur styrs av djur-
skyddslagen. Djur som visas upp of-
fentligt behöver till exempel en större 
yta och möjlighet att gömma sig för 

besökare, för att undvika att djuren 
blir utsatta för stress.

Alla anläggningar som visar djur 
offentligt ska ha en veterinär knuten 
till sig. Denna ska besöka anlägg-
ningen minst en gång i kvartalet. 
Veterinären ska bland annat före-
bygga och behandla sjukdomar och 
ge råd om hur djuren kan skötas och 
hanteras på bästa sätt.

Om anläggningen har djur av vilda 
eller hotade arter behövs separat 
tillstånd. Anläggningar som visar 
vilda djur ska dessutom ha en zoolog 
knuten till sig. Denna ska besöka an-
läggningen minst en gång i halvåret. 
Zoologen ska bland annat ge råd om 
djurens miljö och foder.

Om du har, eller planerar att starta, 
en anläggning där djur ska visas upp 

för allmänheten bör du börja med att 
läsa igenom vissa delar av Jord-
bruksverkets föreskrifter. I SJVFS 
2019:29, Statens jordbruksverks 
föreskrifter om djurhållning i djur-
parker med mera kan du läsa om vad 
som gäller i allmänhet för offentlig 
förevisning samt hitta detaljkapitel 
som gäller just de djurslag du vill 
förevisa.

På Länsstyrelsen hemsida finns en 
e-tjänst för ansökan om tillstånd för 
att visa upp djur offentligt. När an-
sökan är komplett och du har betalat 
ansökningsavgiften kommer Läns-
styrelsen att göra ett besök för att se 
om anläggningen uppfyller kraven. 
Om anläggningen blir godkänd 
fattas beslut om detta som gäller 
tills vidare. Anläggningen ska vara 
godkänd innan den tas i bruk.

Anmälan för besöksverksamhet

Alla som har djur ska se till att mins-
ka risken för att sprida smitta mellan 
djur och människor. Det finns också 
speciella krav om du tar emot besö-
kare i din anläggning. Detta kallas 
för besöksverksamhet.

Du som har en besöksverksamhet 
med tre eller fler besök per år ska 
anmäla detta till Länsstyrelsen. 
Exempel på besöksverksamheter 
är ridskolor, lantbruk som tar emot 
skolklasser och 4H-gårdar. Här ingår 
även terapihundar och hundar i 
vården.

Det är vanligt att samma verksamhet 
både bedriver offentlig förevisning 
och besöksverksamhet. I dessa fall 
ska verksamheten ansöka om till-
stånd för offentlig förevisning samt 
anmäla att man har besöksverksam-
het till Länsstyrelsen.

Bygga om eller bygga nytt?

Om du ska bygga nytt, eller ändra en 
befintlig byggnad eller anläggning 
där du visar upp djur, kan du behöva 
ansöka om förprövning av djurstallar.

Du kan behöva ansöka om förpröv-
ning om du ska:

• bygga nytt, bygga om eller bygga 
till ett stall eller annat förva-
ringsutrymme för djur

• använda ett utrymme till djur-
hållning som tidigare använts till 
något annat

• sätta upp ett hägn

Mer information om offentlig före-
visning och besöksverksamhet samt 
våra e-tjänster för ansökan hittar du 
på Länsstyrelsens hemsida.

Har du frågor kan du vända dig  
direkt till oss på Länsstyrelsen.

Malin Päärni, Länsveterinär 010-223 52 68
malin.paarni@lansstyrelsen.se

VETERINÄR OCH DJURSKYDDVETERINÄR OCH DJURSKYDD

-Då kanske du behöver tillstånd

Nu höjs katternas status
Från och med 2023 ska katter vara id-märkta och registrerade hos 
Jordbruksverket. Lagen börjar gälla den 1 januari och det är först då 
det blir möjligt att registrera sin katt.

Lagens syfte är att värna om katten och höja dess status som säll-
skapsdjur. När alla katter är märkta och registrerade blir det enklare 
att återförena en bortsprungen katt med sin ägare och att se vilka 
katter som saknar ett hem så att de kan tas om hand. Länsstyrelsen 
är ansvarig tillsynsmyndighet.

För mer information, se Jordbruksverkets hemsida - Märkning och 
registrering av katter - Jordbruksverket.se

Baltazar är en av alla katter som ska registreras i januari 2023. 

mailto:malin.paarni@lansstyrelsen.se
http://Jordbruksverket.se
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Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland 
vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar. Just 
nu har vi inga utbrott av fågelinfluensa på tamfåglar i 
Sverige (november 2022), men smittläget är föränderligt 
och ändras över säsong och mellan säsonger. 

I skrivande stund förbereder Jordbruksverket att fatta 
beslut om restriktioner i högriskområden för fågelinflu-
ensa. Enligt riskbedömning från SVA, Statens Veteri-
närmedicinska anstalt, är Östergötland ett område med 
förhöjd risk. Restriktionerna väntas vara samma som 
restriktionerna i förra årets beslut om högriskområden. 
Dessa restriktioner har inget att göra med rådande zoner 
för Newcastlesjukan som konstaterats på en gård i Linkö-
pings kommun.  

Förekomst av fågelinfluensa övervakas kontinuerligt 
genom provtagning av tamfåglar som anmäls ha symtom 
som kan tyda på sjukdomen. SVA undersöker även vilda 
fåglar som hittas sjuka och döda i naturen och skickats 
in.

Fågelinfluensavirus är mycket smittsamt och kan döda 
dina fåglar. Eftersom viruset finns bland vilda fåglar är 
det viktigt att du arbetar förebyggande för att dina fåglar 
ska vara friska. Du ska göra allt du kan för att undvika 
att dina fåglar får direkt eller indirekt kontakt med vilda 
fåglar. Ta inte med dig viruset in till dina fåglar via till 
exempel skor, redskap, foder eller strömedel.

Det är du som djurägare som ansvarar för hur dina djur 
mår och du ska arbeta förebyggande för att:

• förhindra att dina eller andras djur blir sjuka

• förhindra att andra djur blir smittade av dina djur

• tidigt upptäcka sjukdomar.

Fjäderfän och andfåglar får inte ha kontakt med varandra

Om du har andfåglar som till exempel ankor, gäss och 
gräsänder på samma anläggning som du har dina fjä-
derfän, ska du förhindra att de har direkt eller indirekt 
kontakt med varandra. Håll dem i olika byggnader eller 
på olika delar av anläggningen. Det ska du göra för att 
andfåglar kan sprida fågelinfluensa utan att de har symp-
tom eller är sjuka.

Detta gäller inte för hobbyverksamhet med höns och 
andra fåglar i fångenskap.

Det här kan du göra

För att minska risken för smittor är det bra att arbeta 
förebyggande. Nedan följer exempel på förebyggande 
arbete:

• Följ de ordinarie smittskyddsrutinerna som du har 
för din besättning

• Byt skor vid ingången (tröskeln) till utrymmen där 
du håller dina djur

• Förhindra vilda fåglar att komma in till din besätt-
ning via öppna dörrar, fönster eller ventilation

• Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåg-
lar till din anläggning

• Bekämpa skadedjur som råttor och möss  
kontinuerligt

• Hålla rent runt hus och inhägnader

• Rengör och desinfektera redskap och utrustning som 
du använder i besättningen

• Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen

• Tillåt endast de som sköter djuren tillträde till  
utrymmen där det finns djur

• Se till att alla som går in i besättningen har rena 
kläder och rena skor samt tvättade händer

• Tvätta händerna före och efter kontakt med fjäderfä

• Avstå från kontakt med dina fjäderfän under minst 
48 timmar om du har varit på utlandsresa där du 
haft kontakt med andra fåglar

• Vara uppmärksam på hur dina djur mår och kontak-
ta veterinär om du misstänker någon smitta.

Pernilla Stridh, Länsveterinär, 010-223 52 58
pernilla.stridh@lansstyrelsen.se

Behörighetskurser
Nu är det dags att kolla upp din licens för användning av växt-
skyddsmedel för snart lägger vi upp behörighetskurserna på  

utbildning.jordbruksverket.se

Hör av dig till oss om du har några frågor!

Maria Weigl 0102235500 Lovisa Granberg 0102235490 
maria.weigl@lansstyrelsen.se lovisa.granberg@lansstyrelsen.se

VETERINÄR OCH DJURSKYDD VÄXTODLING

Anläggande av kalkfilterdike.

10 miljoner delades ut i stöd till täckdikning 2022
Text: Magnus Roback

Se upp med andfåglar, de kan smitta utan att själva uppvisa symptom!

Mellan 1 februari och 31 mars 2022 hade Länsstyrel-
sen Östergötland en utlysning för stöd till täckdikning. 
Stödnivån var 30 procent av investeringskostnaden. 
Handläggningen av de flesta ansökningarna skedde 
under sommaren. Det kom in 67 ansökningar, varav 45 
ansökningar beviljades stöd. 

Totalt beviljades nästan 10,2 miljoner kronor i stöd. 
Detta innebär att de sammanlagda investeringarna i 
täckdikning som länets lantbrukare kommer göra med 
stödet är cirka 34 miljoner kronor - vilket räcker till att 
täckdika ungefär 1 000 hektar.

Stödet till täckdikning går inte längre att söka i denna 
programperiod, men det kommer gå att söka i kom-
mande programperiod. Vi vet ännu inte när stödet kom-
mer öppna upp för ansökan, men vi kommer gå ut med 
information när vi vet.

Stöd till kalkfilterdiken
Mellan 1 februari och 31 mars 2022 hade Länsstyrelsen 
Östergötland även en utlysning för stöd till kalkfilter-
diken. Stödnivån var 50 procent av investeringskostna-
den. Handläggningen av ansökningarna var klar innan 
sommaren. Fem ansökningar kom in, samtliga beviljades 
stöd. Cirka 2,1 miljoner kronor beviljades i stöd.

Stödet till kalkfilterdiken går fortfarande att söka, gå 
in på Länsstyrelsen Östergötlands hemsida för mer 
information. Det kommer även finnas möjlighet att 
söka stödet under nästa programperiod.

Ännu en säsong med 
risk för fågelinfluensa

mailto:pernilla.stridh@lansstyrelsen.se
http://utbildning.jordbruksverket.se
mailto:maria.weigl@lansstyrelsen.se
mailto:lovisa.granberg@lansstyrelsen.se


22 23

VINJETT VINJETTEKO

23

Ekologisk produktion – kostnadsfri rådgivning
Tre snabba med ekonomirådgivare Rosie Johansson på Ekonomibyrån Axet som under det senaste året gjort en 
del ekonomirådgivning hos konventionella lantbrukare och räknat på omläggning till ekologisk produktion. 

Ni erbjuder ekonomisk rådgivning vid omläggning - vad innebär det?

– Vi gör en genomlysning av företagets ekonomi i dagsläget, diskutera och räknar på hur mycket som krävs för att 
lägga om till eko med tanke på eventuell ombyggnation av stallbyggnad, foderbitar och övriga investeringar såsom 
maskinparken som kan behöva ses över. Vi räknar också på om det finns likviditet för att klara omställningsåren. 

Vem har nytta av detta?

– Lantbrukaren som går i tankar på att gå över - rådgivningen ger en fingervisning om vilka delar som man är nära 
och vilka delar som är tuffare att nå. 

Vad har ni fått för respons från lantbrukarna?

– Roligt att kolla på siffrorna och få reda på lite mer om företagets ekonomi samt få överblick över hur de olika pro-
duktionsgrenarna förändras vid en omställning - djur och spannmål påverkas inte likadant, vilket blir tydligt när man 
ställer upp det!

För dig som odlar ekologiskt finns det möjlighet till kompletterande djur- och växtodlingsrådgivning med 
mera. 

Kontakta:

Växtodling: Madeleine Wiström på Hushållningssällskapet, 070-829 08 27
Djur: Linnea Borgenvall, Gård och djurhälsan, 013-10 26 56
Ekonomi: Rosie Johansson, Ekonomibyrån Axet, 011-36 45 52

EKO

Ekodagen
– ett nytt koncept för att lyfta ekologisk produktion
Under hösten arrangerade Länsstyrelsen med hjälp av Hushållningssällskapet i Östergötland en ekodag på 
Öjeby Gård. Ett tema var självförsörjningsfrågor, där särskilt biogasen lyftes fram. Dagen riktade sig primärt 
till ekologiska lantbrukare. Under hösten genomfördes liknande koncept på tolv länsstyrelser och ekodagen 
planeras bli ett årligt evenemang. 

Text: Lovisa Granberg

Ekodagen arrangerades i år på EU:s Organic day 
den 23 september på Öjeby gård, utanför Askeby. 
Här driver Magnus Sundström med familj en ekologisk 
mjölkgård. På gården finns sedan i somras en biogasan-
läggning där man även börjat med gödselseparering och 
nu kör ”green bedding” hos korna med gott resultat. I 
växtodlingen har man även ersatt mycket av körningen 
med gödseltunna med ett matarslangssystem, för att 
minska markpackning och ammoniakavgång. 

Målet med biogasproduktionen är att kunna försörja 
gården med el och kunna sälja en hel del till nätet. På 
sikt vill man också ta tillvara på överskottsvärme från 
anläggningen för att värma upp till exempel byggnader 
på gården. 

Intresset för att producera sin egen energi är myck-
et stort. Fler och fler väljer att satsa på just biogas, både 
på enskilda gårdar och i större skala – där flera gårdar 
går ihop och har en större gemensam anläggning. Att 
just röta gödsel har många nyttor som till exempel mer 
lättillgängligt kväve i gödseln och potentialen att både 
kunna göra el och eget bränsle. Att det dessutom inte är 
årstidsbundet, utan kan leverera året runt, gör att det 
blir extra intressant.

Stefan Halldorf jobbar som biogasrådgivare och menar 
att biogas har stor potential – och nu när kalkylerna ser 
bra ut finns hur stort intresse som helst. Möjligheten till 
stöd har varit mycket viktig och Klimatklivet har bevil-
jat stöd till många anläggningar nationellt (läs mer om 
familjen Birgerssons biogasresa på sidan 8-9).  

Under förmiddagen deltog flera inbjudna talare.  
Först ut var Erika Olsson som är ordförande för Eko-
logiska lantbrukarna. Erika blickade ut i Europa och 
reflekterade över hur ekologiska lantbrukare i Sverige 
förväntas lösa alla kriser själva. Utöver den viktiga 
uppgiften att producera livsmedel ska de också hantera 
frågor som rör en vändande opinion, lönsamhet och sam-
tidigt nå ut med sina mervärden till konsument. I Europa 
ser det inte alls ut på samma sätt – i många andra länder 
finns det starka konsumentinriktade organisationer som 
gör en del av jobbet. 

Erika lyfte också de många styrkor som finns i den eko-
logiska produktionen – inte minst den ökade biologiska 
mångfalden. Detta område lyfte även Johan Hedberg, 
som jobbar med strategiska frågor kopplat till det ekolo-
giska segmentet på Arla. Han tog upp att detta är viktigt 
i marknadsföringen av det ekologiska segmentet framåt. 
Ny forskning visar att man ser en ökad biologisk mång-
fald på ekologiska gårdar. Detta, tillsammans med klimat 
och djurvälfärd, kommer Arla uppmärksamma mer i sin 
strategi och kommunikation framöver. 

Ekodagen bjöd på gott om inspiration i form av föreläsningar och en rundtur på gården. 

Reko-ring – att sälja livsmedel utan 
mellanhänder!
Under Ekodagen talade Inge Savelsberg från Dråsa gård, som är en 
av administratörerna för Linköpings Reko-ring. Reko-ringar har lyfts 
fram som ett sätt att få ökad lönsamhet och möjlighet att berätta mer 
om varornas mervärden. Utlämningar görs vid bestämda tidpunkter 
och affären görs upp i förhand, vilket innebär att säljaren vet vad 
denne ska packa med sig. 

Konceptet kommer från Finland där det utgör en stor andel av den 
ekologiska livsmedelsförsäljningen. 
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Nu inleder Länsstyrelsen, tillsammans med 
Lantbrukarnas Riksförbund, Jägarnas Riksförbund 
och Svenska Jägareförbundet, ett projekt som ska öka 
kunskapen inom förvaltningen av vildsvin och dovhjort.

 Syftet med projektet är att utveckla den lokala känne-
domen och samsynen kring populationerna med målet 
att minska viltskadorna inom jord- och skogsbruk samt 
antalet viltolyckor i trafiken.

Projektet, som riktar sig till markägare, jägare och 
lantbrukare, erbjuder en möjlighet att frivilligt ingå i en 
samverkad förvaltning. Grunden är att skapa skötselom-
råden för vildsvin och dovhjort, likt älg- och kronhjorts-

Nytt projekt ska förbättra 
förvaltningen av vildsvin 
och dovhjort
Text: Jim Forsberg

förvaltningen där markägare och jägare gemensamt 
sammanställer fleråriga skötselplaner. Detta är ett steg i 
riktningen mot en flerartsförvaltning. Projektet kommer 
inte innefatta några fällavgifter eller liknande krav. 

Vad erbjuder projektet? 

Utbildning & föreläsningar

Ledande viltforskare, experter och inspiratörer kommer 
att berätta om viltets biologi, inventeringar, avskjutnings-
modeller och mycket mer. Allt för att ni ska känna er 
trygga att bedriva en samverkad förvaltning.

Material

Styrgruppen kommer bistå med nödvändigt material 
som mallar för skötselplaner, avskjutningsplaner, inven-
teringar och beräkningsmodeller.

Stöd och support

Länsstyrelsen tillsammans med styrgruppen kommer 
bistå områdena med stöd och support utefter de olika 
kunskapsområdena. Kontakt och samarbete är viktigt för 
en fungerande förvaltning. 

VILTVILT

Målsättning

• Bättre kunskap om dovhjorts- och vildsvinsstam-
marna i länet. Inventeringar och uppföljning av 
jaktresultat ska ge en bättre kunskap om stammens 
storlek, sammansättning och reproduktion.

• Ökad lokal kännedom – mer förutsägbar förvalt-
ning. Ökad lokal kunskap om viltstammarna ger un-
derlag att planera kommande avskjutning, mot vilka 
individer samt var i skötselområdet den ska riktas.

• Minskade skador inom jord- och skogsbruk.  
Bättre samverkan och kännedom om viltstammarna 
ökar möjligheterna att förebygga skada genom av-
skjutning och utveckling av störande åtgärder samt 
nå lämpliga nivåer på stammarna för att minska 
skador och det totala betestrycket i skog och mark.

• Högre kvalitét på dovhjorts- och vildsvinsstam-
marna. En långsiktigt planerad avskjutning ska leda 
till ett, för området, lämpligt antal individer i rätt 
köns- och åldersklasser vilket långsiktigt ger kvalita-
tiva viltstammar i balans.

• Öka statusen på dovhjort och vildsvin som art.  
Samverkan mellan berörda intressen ska bidra till 
ökad samsyn för viltstammarnas målbild samt hän-
synstagande till skadeproblematiken, vilket bör leda 
till att dovhjorten och vildsvinen värdesätts mer som 
art. Acceptansen för vilt i markerna ska öka.

Det är möjligt att när som helst under projektets 
gång höra av sig för att ansluta till projektet och 

ta del av allt vad det innebär.

Läs mer på vår hemsida:

Vildsvin- och dovhjortsprojekt | Länsstyrelsen Östergötland

Ta kontakt med oss på Länsstyrelsen

 Jim Forsberg, Projektledare 010-223 56 01
 jim.forsberg@lansstyrelsen.se

	 Sofia	Mevius,	Administratör 010-223 56 09 
 sofia.mevius@lansstyrelsen.se                                                                            

 Emil Jarkrans, Projektledare 010-223 55 96
 emil.jarkrans@lansstyrelsen.se

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/djur/jakt-och-vilt/dovhjort--och-vildsvinsprojekt.html
mailto:jim.forsberg@lansstyrelsen.se
mailto:sofia.mevius@lansstyrelsen.se
mailto:emil.jarkrans@lansstyrelsen.se
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Årets inventering av varg  
och lo har börjat
Länsstyrelsen Östergötland inleder nu sin årliga undersökning av antalet vargar och lodjur i länet – du kan hjälpa 
våra inventerare genom att skicka in dina observationer.

Varje år gör Länsstyrelsen en in-
ventering av de fem stora rovdjurs-
arterna i svensk natur. Till de stora 
rovdjuren räknas björn, varg, lodjur, 
järv och kungsörn. 

I Östergötland pågår inventeringen 
av varg och lodjur för att ta reda på 
hur många individer det finns i länet. 
Inventeringen av lodjur sker mellan 
den 1 oktober och den 28 februari 
och varg mellan den 1 oktober och 
den 31 mars. 

– I första hand söker vi efter spår-
stämplar i snö. Med hjälp av avtryck-
en kan man få mycket information 
som till exempel antal och om det 
finns ungar i gruppen, säger Lovisa 
Häggström, vilthandläggare på 
Länsstyrelsen Östergötland. 

DNA-analys av vargspillning är en 

Du kan hjälpa till

Rapportera om du ser ett rovdjur, 
spår, spillning eller foto från åtel-
kamera genom att rapportera via e-
tjänsten Skandobs eller med hjälp av 
appen Skandobs Touch. På Skandobs 
kan du också se vad andra rapporte-
rat. Det går även att ringa eller mejla 
till Länsstyrelsen Östergötland.

• Ta ett foto där också en storleks-
referens finns med på bilden (till 
exempel husnyckel eller snus-
dosa)

• Notera var du befinner dig så 
du kan hitta tillbaka till spåret, 
spillningen eller observationen

• Rapportera snabbt innan spåren 
försvinner!

• Rapportera in bilder från åtelka-
meror

Spår kontrolleras i fält av en inven-
terare som har särskild utbildning 
för att tolka spår och spårtecken från 
rovdjur. Kontrollen är nödvändig för 
att observationen ska kunna kvali-
tetssäkras. 

Vid vissa tidpunkter kan det hända 
att länsstyrelsen måste prioritera 
och det görs utifrån vilken informa-
tion länsstyrelsen redan har om hur 
många rovdjur det finns i området.

Alla observationer har betydelse för 
helhetsbilden av var rovdjuren rör 
sig och i vilka områden länsstyrelsen 
ska prioritera inventeringen.

Lovisa	Häggström,	Vilthandläggare
 010-223 52 64
lovisa.häggström@lansstyrelsen.se

bra hjälp för att säkerställa individ 
och art i spåret. Viltkameror är 
också användbart för både varg och 
lo, speciellt då tillgången på snö kan 
vara begränsad. 

– En viktig del i vårt arbete är 
kontakt med allmänhet, jägare, och 
olika intresseorganisationer som har 
en god lokalkännedom och vistas i 
naturen, säger Lovisa Häggström. 

Att veta hur många individer av 
olika viltarter som finns inom ett 
område är grundläggande för all 
viltförvaltning, liksom kännedom 
om hur antalet förändras över tid. 
Resultaten utgör grund för förvalt-
ning av arterna, vilket bland annat 
blir underlag för skadeförebyggande 
åtgärder mot angrepp på tamdjur 
och licensjakt.

VILT

Förvärvstillstånd lämnas av länsstyrelsen för att 
kunna få lagfart för en lantbruksfastighet. Jord-
förvärvslagen har två huvudsyften: 1) balans 

i markinnehav mellan ägarkategorierna fysiska och 
juridiska personer, och 2) främjande av boende och sys-
selsättning i glesbygder.

Juridiska personer behöver i stort sett alltid tillstånd 
för förvärv från fysiska personer. I grunden är sådana 
förvärv förbjudna men det finns situationer då de kan 
godkännas (jordförvärvslagen 6 §). De viktigaste situa-
tionerna är: kompensationsförvärv för avsättning till na-
turreservat; skogsindustriell verksamhet på orten; samt 
om egendomen är avsedd för annat ändamål än jord- och 
skogsbruk. Detta med ”avsedd” och ”annat ändamål” 
handlar då inte om förvärvarens avsikter utan om kom-
munens planering för markanvändning. 

Det förekommer att ett lantbruksföretag som är regist-
rerat som aktiebolag bedömer att det vore bättre att äga 
marken i bolagsform. Bolagsägaren kan då tänka sig att 
sälja egendomen från sig själv (som fysisk person) in i sitt 
bolag. Det finns i 6 § visserligen en extra punkt om s k 
särskilda skäl – men denna tillämpas mycket restriktivt. 
Motiv av allmän karaktär som driftmässiga eller ekono-
miska fördelar utgör inte särskilda skäl för förvärvstill-
stånd. Inte heller skäl som tar sikte på rationalisering av 
verksamheten eller att underlätta generationsskifte kan 
tillgodoräknas (Högsta Förvaltnings-domstolen 2018, 
Mål 4275-17).

I glesbygd kan även fysiska personer behöva förvärvs-
tillstånd (jordförvärvslagen 7 §). Avsikten med detta är 
att kunna sortera mellan olika köpare med avseende på 
sysselsättning eller bosättning. Vilka områden som räk-
nas som glesbygd framgår av jordförvärvsförordningen. 
Översiktligt kan man säga att Sommen-bygden, Ydre 
kommun, södra Kinda-bygden, kustlandet samt nord-
ligaste Finspångs kommun är glesbygd. Att verkligen 
tillämpa 7 § emot en sökande är ovanligt. Det beror på de 
krav som ställs på staten för att få besluta om avslag och 
även de inlösensmöjligheter som finns för säljaren. 

Jordförvärvstillstånd  
– ägarbalans och glesbygd 
Text: Anders Eliasson

Bild från en av Länsstyrelsens viltkameror.

För att underlätta att finna alternativa köpare just till sådana 
egendomar där det är oklart om den primära köparen verkli-
gen klarar prövningen enligt 7 § så publicerar länsstyrelsen i 
Östergötland sådana fastigheter på sin hemsida. Där postas 
tillståndsprövade fastigheter i åtminstone tre veckor innan be-
slut. Intressenter är välkomna att höra av sig. Du hittar sidan på 
länsstyrelsens hemsida – sök på ”Jordförvärvsärenden”. 

Är jordförvärvslagen värd att behålla? Bör den skrivas 
om? Åsikterna går isär. De argument som används i den 
debatten handlar ofta om förutsättningar att finansiera 
större investeringar, att kunna genomföra generations-
skiften, om social hållbarhet på landsbygden och om lan-
dets kontroll av sin livsmedelsförsörjning. I förhållande 
till EU-rätten finns det ett utrymme att behålla nationell 
kontroll över hur ägandet av jord och skog förändras för 
att tillförsäkra befolkningen i lokala samhällen mark att 
odla och bruka. 

Inom ramen för livsmedelsstrategin fick SLU ett reger-
ingsuppdrag att utreda Jordförvärvslagens påverkan på 
näringslivet inom de areella näringarna. Utredningen, 
som genomfördes under ledning av professor Helena 
Hansson, var klar 2018 och kom bland annat fram till att 
befintliga begränsningar för juridisk person att förvärva 
mark generellt knappast har någon negativ effekt på före-
tagsutvecklingen i lant- och skogsbruket.

mailto:lovisa.häggström@lansstyrelsen.se
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Andelsjordbruk
– en kortare väg från jord till bord

Solen skiner och värmer upp den lite kylslagna nationaldagsmorgonen ute på Vikbolandet. Framför mig grönskar 
och spirar det. Både i det vilda och i den inhägnade odlingen där Dana Wagler odlar grönsaker som säljs till 
andelsägare som hämtar upp dem i Norrköping varje vecka. 

Text och foto: Linnéa Sommar

Sedan 2018 har Dana drivit andelsjordbruket 
Tree oaks community farm på Vikbolandet. Han 
startade den med inspiration från andra länder 

där han tidigare varit och jobbat. Ett andelsjordbruk kan 
drivas på olika sätt, från enskild firma till aktiebolag. 
Tree oaks är en ekonomisk förening med en styrelse där 
andelsägare sitter med. Dana planerar odlingarna och 
sköter det praktiska. Styrelsen är med och tar beslut och 
följer upp odlingen. 

Idag ska ett antal kursdeltagare få lära sig mer om att 
driva ett andelsjordbruk, hur sådd och plantering går 
till. Med på kursen är även Emma Lundberg som har 
drivit ett andelsjordbruk i Småland. Vi samlas vid en 
liten grillplats i odlingsområdet. Dana och Emma berät-
tar om andelsjordbruk i allmänhet och mer ingående 
hur Tree oaks fungerar. Sen går vi vidare ut i odlingarna. 
Odlingsbäddar i raka rader med sallat, rödbetor, mo-
rötter med mera. Alla i olika stadier för skörd. Andels-
jordbruket levererar till sina andelsägare från början av 
sommaren till sen höst. Levererade grönsaker varierar 
efter säsong utifrån när grödorna är klara för skörd. På 
400 kvadratmeter mark odlas grönsaker som levereras 
till 50 hushåll. 

Marken brukas efter den så kallade ”no dig” metoden. 
Jorden grävs inte i utan ny kompostjord tillförs vid 
behov ovanpå bädden. Kompostjorden görs i en del av 
odlingen med gödsel, halm och blast mm från grönsa-
kerna. I växthuset används samma metod till tomat- och 
gurkplantor. Här finns också plantor som drivs upp från 
frön för att sedan planteras ut när en annan grönsak är 
skördad. Hela tiden sås nya frön som får fylla ut odling-
arna. Ett odlingsschema finns uppsatt på en vägg för att 
få ett bra flöde. Dana arbetar med LEAN* och jorden i 
odlingarna fylls hela tiden på med nya grödor som när 
de är klara levereras in till Norrköping och de anslutna 
andelsägarna. 

ANDELSJORDBRUK ANDELSJORDBRUK

Kursen om andelsjordbruk anordnades inom 
projektet Skapa nya jobb som riktar sig till 
dig som vill starta eller utveckla ett företag på 
landsbygden. 

Under det senaste året har vi även genomfört 
utbildningar i bland annat livsmedelshygien, 
e-handel och turismföretagande. På nästa upp-
slag kan du läsa mer om en kurs som anordna-
des på temat mikrobryggeri.

Håll utkik i kalendern på Länsstyrelsens hem-
sida eller på Instagram landsbygd_ostergotland 
för att se vad som är på gång framöver!

Modellen för andelsjordbruk kommer 
från början från Japan och kom till Sve-
rige 2001. Det finns i regel tre principer: 

direktkontakt mellan konsument och 
producent, långa avtal samt delade 

risker och belöningar.

Om det finns plats och någon vill bli medlem i andels-
odlingen betalas en medlemsinsats in samt belopp för 
säsongens grönsaker. Ett avtal skrivs, grönsakerna beta-
las i en eller två betalningar per år och andelsägaren får 
sedan hämta sina grönsaker på en förbestämd plats en 
gång i veckan från vecka 20 till och med vecka 48. 

När dagen är slut har deltagarna fått med sig inspira-
tion och kunskaper. Flera kommer åka hem till sitt och 
börja planera för hur de ska utveckla sina odlingar till 
att försörja fler. Ett steg mot ett än mer självförsörjande 
Östergötland!

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer
Om du har en kulturhistoriskt värdefull byggnad kan du  

söka bidrag för restaureringsinsatser under 2023.  
Ansök senast 12 december 2022.

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/ostergotland/kulturmiljo*Lean är en metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt kundvärde baserat på de resurser som finns.

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/kulturmiljo


30 31

VINJETT VINJETT

Kurs i att starta mikrobryggeri
Under två kvällar i maj träffades en entusiastisk grupp av människor med ett brinnande intresse för öl på Fors 
Bryggeri i Motala. De hade alla anmält sig till en kurs i att starta mikrobryggeri. Alla deltagare hade sedan 
tidigare erfarenhet och kunskap i att brygga öl, men det var inte där fokus låg under dessa två kvällar.  
Det Patrik Fors på Fors bryggeri ville förmedla var istället sina erfarenheter av att starta ett mikrobryggeri. 

Text: Christoffer Ahlgren

Patrik Fors har drivit sitt eget bryg-
geri sen 2015, först samtidigt med 
ett jobb som hemkunskapslärare 
men nu driver han bryggeriet på 
heltid. Han har därmed kunskapen 
om vad som krävs för att kunna gå 
från att brygga hemma till att utöka 
till ett mikrobryggeri som kan skapa 
arbetstillfällen. 

Intresset för mikrobryggerier har 
ökat kraftigt sen de första svenska 
moderna mikrobryggerierna etable-
rades i mitten av 90-talet. De första 
mikrobryggerierna startades i USA 
och Storbritannien som en motreak-
tion till bryggerijättarna. Det senaste 
decenniet har antalet mikrobrygge-
rier i Sverige ökat med 800 procent 
och det finns i nuläget ungefär 500 
mikrobryggerier i Sverige. 

Utvecklingen i Östergötland har un-
der denna tidsperiod dock inte gått 
lika fort. År 2020 hade Östergötland 
lägst antal bryggerier av alla län sett 
till antalet bryggerier per invånare. 

Deltagarna fick från kursen med 
sig mycket matnyttig information 
om bland annat ekonomi, utrust-
ning, material och lokaler. Patrik 
pratade också om marknadsföring 
och att nå ut med sin öl. Att få börja 
sälja i Systembolagets butiker är 
till exempel en omfattande process. 
Kvällarna bjöd också på informa-
tion om det regelverk som omgärdar 
alkoholförsäljning samt miljö- och 
hälsoskyddslagstiftningen.

Kursen var uppskattad av deltagarna 
och vi får hoppas att någon eller 

MAT OCH DRYCKMAT OCH DRYCK

Östergötland har fått en ny

Landskapsmåltid
några av dessa hjälper till att förbätt-
ra Östergötlands statistik gällande 
mikrobryggeri per capita.

SM i utomhusmatlagning
Text: Linnea Sommar

Söndagen den 30 oktober gick en deltävling 
för SM i utomhusmatlagning av stapeln. 
Vid naturum Tåkern tävlade tre lag med tre 
deltagare i varje om att få en plats i final. 
Under 2,5 timmar lagades tre rätter per 
lag över öppen eld med lokala råvaror. En 
förrätt, en huvudrätt och en efterrätt som 
sedan skulle serveras juryn på takspån och 
palmbladstallrikar. 

En röd tråd genom dagen var lokal livsmed-
els- och råvaruproduktion, minskat svinn 
och ett ökat intresse för utematlagning. 
Råvarorna kom från olika producenter i 
Östergötland.

Initiativet Sveriges nya landskaps-
måltider har som ambition 
att profilera svenska måltider 
för att stärka den nationella 
livsmedelsstrategin och utveckla 
den gastronomiska turismen i 
Sverige. Varje län har fått bidra 
med en egen landskapsmeny som 
ska ackompanjeras med dryck 
och dukning med koppling till 
landskapet. 

I Östergötland har landskapsmålti-
den tagits fram i samarbete mellan 
Östgötamat, Länsstyrelsen Öster-
götland, Vreta Kluster och Svenska 
Kockars Förening. Rätterna ska-
pades genom en workshop där ett 
tiotal kockar från länet identifierade 
råvaror som speglar Östergötlands 
särprägel. 

Förrätten består av bland annat 
potatis och Vätternkräftor. Potatisen 
presenteras i olika konsistenser och 
tillagningsmetoder, där både skal 
och potatis används tillsammans 
med en smakrik kräftbuljong.

Vreta Kluster

Tanken med varmrätten är, att 
bonden och skogen möts i flera 
rätter. Serveringsfaten skickas runt 
bordet och ger gästen en unik 
smakupplevelse där nytänkande och 
tradition möts. Genom konceptet 
”sharing” skapas en social gemen-
skap, vilket gör måltidsupplevelsen 
fulländad.

Efterrätten är en färskost smak-
satt med fläder och en rabarberkom-
pott från Ombergs odlingar, toppad 
med ett kryddstarkt flarn med anor 
från Heliga Birgittas tid.

Ta del av de spännande recepten via 
QR-koden nedan:

Broschyr Östergötlands landskapsmåltidt | 
Länsstyrelsen Östergötland 

Trots att det var en tävling var det ett lugn 
på platsen i skogen vid naturum. Det sur-
rade av samtal mellan besökare och kockar. 
Det är ett socialt evenemang där publik och 
deltagare är nära varandra och ett samtal 
inte är långt bort. Att besökarna dessutom 
får möjlighet att få ett smakprov ger en extra 
upplevelse och interaktion. 

När lagens tid var slut serverades maten till 
juryn, bestående av Ann Holmlid, Länsråd 
Länsstyrelsen Östergötland, Per Nilsson, 
som bland annat skrivit branschriktlinjer för 
utomhusmatlagning, Andreas Landén och 
Oscar Gunnarsson från restaurang Jord 

samt Sven-Erik Larsson från Next Skövde. 

Första lag ut var Berga-scouterna, där efter 
HOB-papporna och sist ut King Size Extra 
Allt. Juryn smakar, tittar och bedömer ett lag 
i taget med 20 minuters mellanrum, sedan 
var det överläggning.

På utsatt tid kom juryn till trappan utanför 
naturum. Ann berättade att en enig jury 
utsett en vinnare med motiveringen ”har 
visat ett rykande gott samarbete och menyn 
var välkomponerad och juryn uppskattade 
smaken i alla dess delar.” 
Grattis till King Size Extra Allt!

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7e8d419018383e453964634e/1666182239204/Folder%20Nya%20Svenska%20landskapsmenyer.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7e8d419018383e453964634e/1666182239204/Folder%20Nya%20Svenska%20landskapsmenyer.pdf


Länsstyrelsen Östergötland
Besöksadress: Östgötagatan 3, Linköping
Postadress: Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping
Telefon: 010-223 50 00
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se
Webbplats: lansstyrelsen.se/ostergotland

Enheten för jordbrukarstöd

Hellberg, Kristoffer Enhetschef  010-223 55 32

Kundsupport för jordbrukarstöden (EVI)
0771-22 32 23 

Enheten för livsmedel, veterinär och vilt

Larsson, Marie  Enhetschef  010-223 52 67

Anmälan av rovdjursangrepp på tamdjur
010-223 55 45

Enheten för djurskydd
Loor, Helen Enhetschef  010-223 52 59 

Liljestrand, Josefina Förprövning djurstallar 010-223 52 70

Servicetelefon djurskydd  öppettider 9-12   

010-223 51 44

Övriga kontaktpersoner på länsstyrelsen
Hägg, Jonas Miljöprövning 010-223 55 68
Gyllensvaan, Jenny Miljötillsyn 010-223 55 42
Gustavsson, Maria Vatten  010-223 54 33

Enheten för landsbygd

Boe Skåmedal, Susanne Enhetschef  010-223 54 83

Landsbygdsstöd
Kihlstedt, Gunilla Utbetalningar 010-223 55 25 
Kärregård, Marie  010-223 55 09
Investeringsstöd jordbruk, startstöd, utbetalningar

Sommar, Linnea  010-223 55 35
Kurser företagande, livsmedelsstrategin

Mevius, Sofia 010-223 56 09
Investeringsstöd jordbruk, utbetalning

Roback, Magnus 010-223 54 89
Investeringsstöd jordbruk, miljöinvestering 

Ahlgren, Christoffer  010-223 53 03
Projektstöd skapa nya jobb, betaltjänst

 
Rådgivning ängs- och betesmarker
Hansen, Matilda  010-223 55 34
Eliasson, Anders även bitillsyn & fastigheter  010-223 54 94 
Petersen, Rebecca   010-223 55 11 
Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Larsson, Joel   010-223 55 14 
Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Barrefelt, Linnea  010-223 55 12

Greppa Näringen
Granberg, Lovisa  010-223 54 90 
Samordnare Greppa Näringen och Ekologisk produktion 

Weigl, Maria Behörighetskurser 010-223 55 00

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev  
Livskraftig landsbygd och följ oss på Instagram @landsbygd_ostergotland

Gruppförsändelse LANTBRUK

Avdelningen för djur, landsbygd och livsmedel
Leclercq, Maria  Avdelningschef 010-223 52 57

Livskraftig Landsbygd

mailto:ostergotland@lansstyrelsen.se
http://lansstyrelsen.se/ostergotland
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsbrev.html
https://www.instagram.com/landsbygd_ostergotland/

	Omslag
	Ledare
	i detta nummer
	Potatisförsök i Östergötland 
	Gör en insats för vilda pollinatörer  
	Länsstyrelsen Östergötland 
	SAM Internet 2022
	Hur en kontroll av jordbrukarstöd går till
	Stöd till engångsröjning i ängs- och betesmarker
	Ängs- och betesmarksinventering 2022
	- En raritet som kan räddas med bra skötsel
	Klimatinvesteringsstöd
	Fortsatt hög risk för fågelinfluensa
	Kursprogram 2022

