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Kom ihåg att registrera din anläggning för djur och avelsmaterial! 
Det saknas många anläggningar där det finns djur och avelsmaterial från Jordbruksverkets 
register. Därför vill vi påminna alla som ännu inte har registrerat sin anläggning att göra detta så 
snart som möjligt. 

Det är särskilt viktigt att i god tid registrera sin anläggning om djur eller avelsmaterial ska föras ut 
från anläggningen till, eller ska tas emot från, andra länder. 

Jordbruksverkets E-tjänst för att registrera anläggning för djur och avelsmaterial  

 

16 november 2021 kl. 14.00 – ca 17.00 

Höstbete och avvänjning av kalvar på dikogården 

 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/natur-och-landsbygd/information-till-verksamma-pa-landsbygden/kompetensutveckling-och-radgivning/utsikt.html
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial-samt-registrera-hastar


Höstbete och tiden för avvänjning av kalvar är en kritisk period där många besättningar tappar i 
tillväxt. Att kalvar och unga djur tappar i tillväxt vid avvänjning och installning kan öka slaktåldern 
med flera månader. På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland anordnar Hushållningssällskapet en 
träff om bland annat: 

○ Betesstrategi för god tillväxt på kalven under sensommar/höst

○ Avvänjning med minimerad tillväxtsvacka

○ Utfodring av dikalven i samband med avvänjning och installning

Mer information på vår webbplats

VAR: Start Flatviks bygdegård och sedan Gårdsbesök på Maxstad gård

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Senast 11 november

Anmäl dig till Anna Hultgren på 070-533 68 11 

Lantbrukare i Värmland! 
Vill du utvecklas som arbetsgivare? 

Inbjudan till nätverksträffar under 2021 och 2022. 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---varmland/2021-11-03-hostbete-och-avvanjning-av-kalvar-pa-dikogarden.html


För er lantbrukare i Värmland som vill utvecklas som arbetsgivare bjuder Hushållningssällskapet 
nu in till att deltaga i nätverksträffar under 2021–2022. Nätverksträffarna finansieras av 
Jordbruksverket inom projektet ”Nätverk för ökad livsmedelsproduktion i Värmland” och 
deltagandet är kostnadsfritt. Det är planerat för cirka 5 nätverksträffar med uppstart fredagen den 
10 december kl. 09.00-14.00 på Hushållningssällskapets kontor i Karlstad. 

Träffen avslutas med gemensam lunch. 

På nätverksträffarna kommer frågor kring ledarskap, personalledning, arbetsgivarrollen, 
kommunikation, företagsstyrning och arbetsmiljö tas upp. 

 
Anmälan dig senast den 3 december till bengt.andreson@hushallningssallskapet.se eller  
070-829 09 31 

 

Utsikt nyhetsbrev kompletterar vår egenproducerade tidning Utsikt 
Värmland, tidningen för lantbrukare och övriga som är intresserade av 
landsbygdsfrågor. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och detta 
nyhetsbrev används för att förmedla aktuell information mellan numren. 

Nyhetsbrevet och aktiviteter som omnämns, finansieras helt eller delvis 
med medel från Landsbygdsprogrammet.  
 

Om du vill avsluta din prenumeration skickar du ett e-postmeddelande till 
utsikt.varmland@lansstyrelsen.se. Självklart går det också bra att kontakta oss per telefon. 

Länsstyrelsen Värmland 

651 86 Karlstad 

Besöksadress: Våxnäsgatan 5 

Telefon 010-224 70 00 

E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

 

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/varmland 

Följ oss 

          
 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns på lansstyrelsen.se/dataskydd 
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