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Tema: Livsmedel
Det lokala arbetet med livsmedels-
strategin fortsätter. Agro Örebro är en 
viktig aktör och mötesplats i det arbetet. 
Trots den speciella våren med corona-
pandemin är det mycket på gång i vårt 
län. En del av detta kan du ta del av i 
det här numret av Gröna bladet.
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Mer svensk  
och lokal mat!
När vi hamnar i en kris, som 

till exempel coronapan-
demin, ser vi också på de 

grundläggande värden vi har. Ett av 
dem är att ha tillgång till mat. Att vår 
självförsörjning av mat är låg är väl 
känt bland er som läser Gröna bladet. 
Vi är bara självförsörjande till ungefär 
50 procent. Självklart behöver vi 
fortsätta att både importera och 
exportera livsmedel, men med en 
ökad självförsörjningsgrad skulle vi 
vara bättre rustade om vi hamnar i 
ett krisläge med stängda gränser och 
minskade transporter. 

Att öka den svenska livsmedels-
produktionen på ett hållbart sätt 
är också det övergripande målet i 
den nationella livsmedelsstrategin. 
Grunden är att vi har lönsamma och 
konkurrenskraftiga lantbruksföretag 
och livsmedelsförädlingsföretag. I 
länet har vi över 2000 lantbruksfö-
retag som brukar 100 000 hektar åker 
och har betande djur på drygt 8000 
hektar betesmark. Här produceras 
mat från små producenter men även 

från riktigt stora livsmedelsföretag 
som tillverkar korv och chark, bröd 
och många andra färdigrätter. 

Genom att utveckla produktions-
former, produkter och arbetssätt kan 
produktionen och konkurrenskraften 
i livsmedelskedjan öka. Att hitta 
samarbeten och utvecklingsidéer är 
därför viktigt. Agro Örebro är vår 
gemensamma samverkansplattform 
för att öka matproduktionen i länet. 
Länsstyrelsen har tillsammans med 
Region Örebro län tagit initiativ 
till och finansierar Agro Örebro. 
Uppdraget är att vara en samlings-
plats för alla i livsmedelskedjan som 
vill utveckla sina verksamheter. Följ 
Agro Örebro på agroorebro.se och 
på facebook. Där hittar du infor-
mation och inspiration för aktiviteter 
och utvecklingsprojekt för en ökad 
livsmedelsproduktion.

I Länsstyrelsens arbete med länets 
livsmedelshandlingsplan har vi 
fokus på två områden. Det ena är att 
minska regelbördan för företagen och 
det andra att öka konsumenternas 

kunskap om lokala och svenska 
livsmedel. Har du inspel om vad vi 
bör fokusera på i vårt arbete med 
livsmedelshandlingsplanen, hör 
gärna av dig till oss.

Med hopp om en bra odlingsäsong!

Anita Norén,  
avdelningschef Samhälle

Anita Norén

Länsstyrelsens kontroller och covid-19
Länsstyrelsen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten 
utfärdar när det gäller skydd av sig själv och andra från smittspridning 
när vi gör våra kontroller. Vi håller oss hela tiden uppdaterade om vad 
som gäller för dagen.
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Märk dina får och getter
TEXT: ANN-SOFIE HEDBERG FOTO: MOSTPHOTOS

Alla får och getter ska vara märkta 
senast sex månader efter födelsen. 
Djur som flyttas från din produk-
tionsplats innan sex månaders ålder 
ska du märka före transporten. 
Både du som lämnar djur och 
den person som tar emot dem är 
ansvariga för att märkningen är rätt. 
Beroende på hur gamla dina djur ska 
bli gäller olika märkningsregler.

Djur som ska bli äldre än ett år
De får eller getter som är avsedda 
att leva längre än 12 månader ska du 
märka med två öronbrickor, en i varje 
öra. Öronbrickorna ska vara präglade 

med landsbeteckningen för Sverige 
(SE), födelseplatsens produktions-
platsnummer och individnumret. 
Individnumren ska bestå av fem 
siffror, det vill säga om du beställer 
en öronbricka med individnummer 
1 kommer individnumret att vara 
00001 på öronbrickan.

Djur som inte ska bli äldre än ett år
De får eller getter som är avsedda att 
leva kortare tid än 12 månader behöver 
du bara märka med en öronbricka. 
Öronbrickan ska vara präglad med 
landsbeteckningen för Sverige (SE) 
och födelseplatsens produktionsplats-

nummer. Det är frivilligt med individ-
nummer för dessa djur.

Har du ett djur som är märkt på 
detta sätt men som nu har blivit 
äldre än 12 månader? I så fall ska du 
märka om det. Djuret ska då ha två 
öronbrickor som också har individ-
nummer.

Observera att har du får eller getter 
födda innan den 9 juli 2005 så gäller 
andra regler för dem.

Du hittar mer information på 
jordbruksverket.se. Länsstyrelsen 
kontrollerar att de här reglerna följs 
och kan komma att kontakta dig för 
en kontroll.
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Du kommer väl ihåg 
att rapportera dina 
nötkreatur till CDB?
Inom sju dagar ska du rapportera förändringar för nötkreatur på din produktionsplats till 
CDB. Både du som lämnar ifrån dig och du som tar emot djur har skyldighet att rapportera.
TEXT & FOTO: ANN-SOFIE HEDBERG 

Du ska rapportera in de uppgifter 
som är viktiga för att kunna spåra 
sjukdomar, till Jordbruksverkets 
CDB-register, inom 7 dagar från 
det att händelsen ägde rum. Med 
händelse menas exempelvis förflytt-
ningar och dödsfall. När det gäller 
födslar så ska du rapportera detta 
senast 7 dagar efter att du har märkt 
djuret (senast 20 dagar efter födelsen). 
Nedan ser du vilka händelser som ska 
rapporteras till CDB:

• födslar
• försäljning och export
• tillfällig förflyttning till annan 

djurhållare, så kallat ”tillfälligt 
ute”(ofta vid bete)

• köp och import
• slakt på ett slakteri
• slakt av djur för egen konsumtion 

(hemslakt)
• avlivade eller självdöda djur

Djur som är tillfälligt ute
Om du rapporterar alla händelser 
elektroniskt till CDB, till exempel 
genom CDB Internet, är det inte 
längre ett krav att du ska ha en 
separat stalljournal. Du ska i så fall 
även rapportera följande händelser 
till CDB:
• Om du flyttar djur mellan dina 

egna produktionsplatser oavsett 
om de ligger inom samma eller i en 
angränsande kommun.

• Om du flyttar djur tillfälligt mellan 
egna produktionsplatser räcker 
det att rapportera djuren Tillfälligt 
ute och Åter från tillfälligt ute. 
Du behöver inte rapportera djur 
Tillfälligt inne när det gäller flytt 
mellan egna produktionsplatser.

• Om du tar emot djur från en annan 
djurhållare ska du rapportera 
djuren Tillfälligt inne. När djuren 
lämnar din produktionsplats så 
ska du rapportera dem Åter från 
tillfälligt inne.

Länsstyrelsen genomför varje år 
kontroller på länets gårdar för att se till 
att de här reglerna följs. Du hittar mer 
information på jordbruksverket.se.
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Många järn i elden 
hos Agro Örebro
Hur ser du som företagare på behovet av utbildning och 
arbetskraft inom ditt område? Har du idéer om hur vi kan 
utveckla länets livsmedelskedja för att öka en långsiktigt 
hållbar livsmedelsproduktion i länet? Om du vill dela dina 
erfarenheter och tankar är du välkommen att höra av dig 
till Johan Hedström eller Malin Myhrberg på Agro Örebro. 

TEXT: HELENA ÅKERHIELM FOTO: JENNIE HEDSTRÖM

Det är nu ett år sedan Agro Örebro 
startade. Målet är att de ska vara en 
samlande kraft för företag och andra 
aktörer inom länets livsmedels- 
produktion. Vi är flera aktörer som 
tillsammans ska verka för att stärka den 
svenska livsmedelskedjan enligt målen 
i livsmedelsstrategin. Agro Örebro 
fokuserar på målen ökad livsmedels-
produktion och ökad konkurrenskraft, 
vilket ska bidra till fler jobb och hållbar 
tillväxt i Örebro län.

Det har hänt mycket under 
detta uppstartsår och en del av er 
företagare har redan bidragit med 
era kunskaper och erfarenheter för 
att arbetet ska fokusera på de behov 
som finns. Ett för de flesta välbekant 
sådant är hur vi ska kunna lösa 
nuvarande och framtida kompe-
tensförsörjning i livsmedelskedjan. 
Det finns brister i många led, allt 
från primärproduktionen genom 
hela kedjan ut till kockar på restau-
rangerna. Här jobbar Agro Örebro 
tillsammans med aktörer i flera led.
Tidig vår genomfördes ett möte 
tillsammans med Per-Åke Sörman, 
ordförande i landsbygdsnämnden, 
LRF, Gymnasieförvaltningen, Örebro 
universitet och Örebroporten där 

lantbruksutbildningens- och  
Kvinnerstaområdets framtid  
diskuterades förutsättningslöst.  
Förhoppningen är att gymnasie-
nämnden och Agro Örebro kan 
genomföra en inspirationsdag i maj. Då 
är du som företagare inom livsmedels-
kedjan välkommen att bidra med dina 
tankar och önskemål. I skrivande stund 
är inget datum bestämt men gå gärna 
in i kalendern på Agroorebro.se för att 
se vad som är på gång.

Många aktiviteter på  
Agro Örebros agenda
Några andra områden som Agro 
Örebro fokuserar vidare på är logis-
tiklösningar för lokalproducerade 
produkter, olika investeringslösningar, 
förutsättningar för en central handels-
plats för lokalproducerade produkter 
i Örebro och att öka mängden lokala 
produkter i restaurangutbudet.

Ungefär varannan månad anordnas 
Agro Morgon. Det är en möjlighet 
att träffas över en enkel frukost, få 
information om vad som händer och 
diskutera vad som är aktuellt. Här är 
du som företagare i livsmedelskedjan 
välkommen att delta. Nästa datum är 
planerat den 4 juni. 

Har du inte fyllt i Agro Örebros 
enkätundersökning för att 

undersöka fortbildningsbehov 
hos lantbruksföretagare? Den ligger 
öppen för fler svar på webbplatsen. 

Har du ett arrangemang som 
riktar sig till aktörer någonstans 

inom livsmedelskedjan? Lämna gärna 
information om det till Agro Örebro 
så kan de lägga upp det i sin kalender.

Kontakta Agro Örebro
Projektansvarig Johan Hedström, 
johan.hedstrom@agroorebro.se,  
073-762 22 63
Projektsamordning Malin Myhrberg, 
malin.myhrberg@agroorebro.se,  
072-995 90 31

En främjande mötesplats
Agro Örebro arbetar med den 
regionala handlingsplanen för 
livsmedel på uppdrag av Länssty-
relsen Örebro och Region Örebro 
län. Agro Örebro ska vara en neutral 
utvecklingsarena för lantbruks- och 
livsmedelsföretag i Örebro län.
www.agroorebro.se

!

!



Vad sjutton är en måltidsekolog?
TEXT: VICTOR LUNDBERG FOTO: MOSTPHOTOS & ANN-SOFIE HEDBERG

Den första frågan från min familj 
när jag berättade att jag tänkte 
plugga måltidsekologi var, vad är 
det? Frågan stannade inte där och 
då, det skulle visa sig vara en vanlig 
fråga till en måltidsekologstudent. 
Innan visste jag inte vad en måltids-
ekolog var, men anade att det skulle 
handla om matproduktionen, miljön 
och måltiden. Nu efter snart tre års 
studier har jag insett att det är ett 
betydligt bredare område än jag 
kunnat föreställa mig. Utbildningen 
ger olika perspektiv på mat och 
matproduktion och tar upp flera delar 
i livsmedelssystemet. ”Från jord till 
bord” sammanfattar på ett bra sätt vad 
måltidsekologi handlar om.
Under utbildningen har vi bland annat 
studerat arbetsmetoder för att öka den 
biologiska mångfalden och vad en 
måltid betyder. Frågor som vi berör i 
utbildningen kan exempelvis vara: 
• Hur kan en lokalt producerade ärta 

ersätta importerade sojabönor?

• Hur kan genmodifierade produkter 
både ha för- och nackdelar?

• Hur kan en nordisk måltid se ut?
• Hur kan man öka jordens mullhalt?
• Hur kan avloppsslam komma att 

göda en åkermark?
Som student och som privatperson 
har jag sett hur primärproduktionen 
och måltidsperspektivet känts lite 
uppdelat. Under några veckor har jag 
praktiserat på Länsstyrelsen i Örebro 
och sett hur en större myndighet 
jobbar med frågor som rör måltids-
ekologi. Det har varit väldigt givande 
att få se hur en myndighet också 
arbetar för att motverka en uppdelning 
mellan jordbruk och måltid. 

Till sommaren tar jag min examen. 
Jag hoppas att mina kunskaper 
inom måltid och matproduktion 
kommer att kunna bidra till en 
mindre uppdelad matproduktion. Då 
kommer vi sakta närma oss målet om 
en mer hållbar livsmedelsproduktion 
som värnar om vår planet.

Måltidsekologprogrammet
Vad?
Måltidsekologi handlar om miljö, 
klimat, hälsa och måltid genom hela 
livsmedelskedjan. Som student får 
man lära sig om hela livsmedelssys-
temet, allt från primärproduktionen 
till måltiden, från jord till bord.

Var?
Programmet läses på Örebro  
universitet samt på Restaurang-  
och hotellhögskolan i Grythyttan.

Hur?
Under programmets första terminer 
läser man miljövetenskap på 
Örebro universitet, sedan läser 
man måltidskunskap och värdskap 
ungefär 1,5 år i Grythyttan. 
Läs mer om måltidsekolog- 
programmet på Örebro  
universitets webbplats!
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REKO och 
gårdsbutik 
en bra 
kombination
Precis i utkanten av samhället i Stora 
Mellösa finns Jonssons gårdsbutik. Ett 
bra läge och en tydlig skylt vid vägen har 
bidragit till att många kunder hittar hit.
TEXT & FOTO: ANN-SOFIE HEDBERG

Paret Mats och Elisabeth Jonsson 
i Stora Mellösa driver gårds-
butik och säljer potatis direkt 

till konsument via REKO-grupper på 
Facebook. Det här är en bra kombi-
nation som skapar kontakter. I tre 
år har de levererat potatis till utläm-
ningstillfällen i Örebro och Sköllersta 
och försäljningen har ökat med tiden. 
De ser många fördelar med REKO, 
det lockar kunder till butiken och 
skapar också ett kontaktnät med 
andra producenter. 
– Vi hittar varor som passar att sälja 

i gårdsbutiken och utbytet av varor 
kan ske på plats när man ändå ses, 
säger Mats och Elisabeth.

Från dröm till uppskattad butik
Drömmen om en gårdsbutik 
har funnits hos paret i minst tio 
år. Startskottet var när grannen 
som odlar jordgubbar skulle sluta 
med färskpotatis. Då bestämde 
sig Mats och Elisabeth för att sätta 
färskpotatis som de sedan stod och 
sålde i trädgården. De bor nära 
samhället och också längs vägen till 

jordgubbsodlingen, så läget är perfekt. 
Kunderna började fråga om de 

kunde fortsätta att köpa potatis även 
under hösten och då inredde de 
snabbt en liten gårdsbutik. Hösten 
2019 fick gårdsbutiken en egen helt 
ny lokal. Butiken består av två delar. 
I den ena delen är det självbetjäning 
och där kan man bland annat köpa 
potatis, ägg och rapsolja. Den andra 
delen av butiken är bemannad och 
öppen två dagar i veckan. Där säljer 
de både sådant som är ätbart, som 
godis, marmelader och bröd, men 
även prylar som inredningsdetaljer 
och leksaker. Butiken engagerar 
hela familjen, barnen är med och 
hjälper till och Mats föräldrar är en 
oumbärlig resurs som ofta rycker in.

Matresan
Mats och Elisabeth var med på 
Matresan 2019 och det var väldigt 
lyckat. De hade cirka 300 besökare 
per dag och försäljningen gick bra. 
Inför Matresan satte de upp en stor 
skylt om Matresan vid vägen och  
det var väl investerade pengar.  

Många av besökarna kommenterade 
och berömde skylten. Det är ett tips 
till andra producenter.

Framtiden
Det finns hela tiden planer på att 
utveckla verksamheten. Den här 
sommaren ska paret prova att odla 
morötter och lök för att kunna sälja 
i gårdsbutiken och genom REKO. 
De funderar även på att utöka 
öppettiderna i den bemannade 
delen av butiken och att börja 
sälja en del av det egna nötköttet 
där. Marknadsföringen sker främst 
genom Facebook. Men paret har även 
investerat i en riktig vägskylt vid 
vägen genom Trafikverket. Den har 
bidragit till ett ökat antal besökare.
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Lantbruket omfattar odling av 
spannmål och potatis. Tjurkalvar 
köps in och föds upp till slakt. Vid 
sidan av lantbruket snickrar Mats och 
Elisabeth jobbar inom hemvården.
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Kontroll av foder- och livsmedel 
Foder- och livsmedelslagstiftningen ska skydda människors 
och djurs hälsa och värna om konsumenters intressen. Man 
ska som konsument kunna lita på våra livsmedel. 
TEXT: BRITTA SKOTTHEIM FOTO: MOSTPHOTOS

Foder- och livsmedelslagstiftningen 
omfattar primärproduktion och 
primärprodukter. Primärproduktion 
är första ledet i all produktion av 
foder och livsmedel. Det är du som 
primärproducent som ansvarar för att 
fodret och livsmedlet är säkert. 

Med primärproduktion menas 
odling och skörd av vegetabilier, 
mjölkproduktion, äggproduktion, 
uppfödning och produktion av 
livsmedelsproducerande djur före 
slakt. Jakt, fiske och insamling av 
vilda produkter, som bär och svamp, 
musslor och kräftor omfattas också.

Länsstyrelsen kontrollerar
Länsstyrelsen åker ut till dig som är 
primärproducent och kontrollerar att 
foder- och livsmedelslagstiftningen 
efterföljs. Kontrollerna ska se till att 
fodret som produceras är säkert och 
att det är säkra livsmedel som släpps 
ut på marknaden.

Kontrollen omfattar bland annat;

• Inspektion av utrustning, trans-
portmedel och lokaler som används 
i primärproduktionen.

• Kontroll av rutiner kring rengöring, 
hygien och smittskydd.

• Granskning av dokumentation som 
hör ihop med verksamheten.

• Ämnen, material och andra föremål 
som kan inverka på djurs hälsa eller 
varors egenskaper.

• Kontroll av livsmedel och foder, 
samt av levande djur och växter, 
ingår också.

Som primärproducent ska du 
registrera din anläggning hos 
Länsstyrelsen. Registreringen är 
kostnadsfri och kan göras via en 
e-tjänst på Länsstyrelsens webbplats 
eller via blankett. Är du osäker på om 
du behöver vara registrerad eller inte 
går det alltid bra att höra av sig till 
Britta Skottheim på Länsstyrelsen.

Läs mer på Länsstyrelsens 
webbplats, lansstyrelsen.se/orebro/
primarproducent
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Du kan söka bidrag för att röja under  
dina rovdjursavvisande stängsel
Länsstyrelsen kan lämna bidrag till  
att röja under rovdjursavvisande 
stängsel till företag verksamma inom 
primär jordbruksproduktion. Bidraget 
har tidigare varit fem kronor per 
meter, och har lämnats för röjning 
maximalt en gång per år och stängsel.

Länets Viltförvaltningsdelegation 
kommer att fatta beslut om riktlinjer 
för sådana bidrag i maj 2020. Efter 
det kan vi ta beslut om bidrag.

Mer information om stödet 
kommer att finnas på  
Länsstyrelsens webbplats.



Problem med skador av vilda djur
För många vilda arter finns det en allmän jakttid då arten är tillåten att jaga. Det är under 
den tiden som jakträttshavaren ska bedriva jakt, för att bidra till att hålla populationen på 
en nivå som inte riskerar att ge stora skador på till exempel gröda eller skog.

TEXT: ENHETEN ART OCH VILT FOTO: MOSTPHOTOS

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd. 
Skyddsjakt går oftast ut på att ta bort 
enstaka individer som är särskilt 
besvärliga. Andra gånger syftar 
skyddsjakten främst till att skrämma 
och splittra anhopningar av vilt. 
Tänk på att skyddsjakt många gånger 
endast ger en begränsad och tillfällig 
effekt som skadeförebyggande metod. 
Därför är det viktigt att också försöka 
hitta andra lösningar.

Några viltarter får i Örebro län 
jagas under särskilt angivna perioder 
om det behövs för att förebygga 
skada enligt vissa kriterier. Det finns 
angivet i bilaga 4 jaktförordningen. 
Man kan bedriva sådan jakt utan 
tillstånd från Länsstyrelsen.

Några exempel på sådana arter är:
• Grågås och kanadagås som 

uppträder vid fält med oskördad 
gröda eller som orsakar sanitär 
olägenhet får jagas året runt.

• Sädgås som uppträder vid fält med 
oskördad gröda får jagas  
1 september–31 oktober.

• Vildsvin får jagas året runt, på 
mark med jordbruksgrödor eller 
mark som används till yrkesmässig 
trädgårdsodling, om de där orsakar 
skada på grödor eller odling.

• Årskalv av dov- och kronhjort som 
uppträder vid fält med oskördad 
gröda får jagas 1 juli–15 april.

• Årskalv av kronhjort som orsakar 
stamskada på barrträd får jagas  
1 juli–15 april.

• Om Länsstyrelsen inte föreskrivit 

annat får älg som uppträder vid fält 
med oskördad gröda inom regist-
rerat älgskötselområde jagas från 
den 16 augusti till den dag då den 
ordinarie älgjakten startar. 

Det är jakträttshavaren som får 
bedriva jakten och som då ansvarar 
för att jakten bedrivs enligt de 
förutsättningar som beskrivits här 
ovan. Tänk på att de regler som gäller 
vid vanlig jakt ska följas även vid 
skyddsjakt. Till exempel jakttid på 
dygnet, krav på eftersökshund, betalt 
jaktkort och vapenlicens.

Det kan finnas tillfällen då gröda 
eller skog riskerar att akut drabbas 
av allvarliga viltskador och du inte 
har möjlighet att bedriva jakt enligt 
förutsättningarna här ovan. Du måste 
då överväga om det finns andra 
möjligheter än jakt för att skydda 
grödan eller skogen, till exempel 
genom skrämselåtgärder. Om inte det 
hjälper kan du i sådana fall ansöka 
om skyddsjakt hos Länsstyrelsen. För 
ett fåtal arter är det istället Natur-
vårdsverket som hanterar ansökan.

När en ansökan om skyddsjakt 
kommer in till Länsstyrelsen behöver 
myndigheten först utreda om två 
omständigheter är uppfyllda.
1. Det får inte finnas någon annan 

lämplig lösning än skyddsjakt. 
Exempel på förebyggande åtgärder 
att prova innan man ansöker om 
skyddsjakt är skrämsel eller jakt på 
andra jaktbara arter i samma grupp. 

Den som ansöker om skyddsjakt 
måste ange vilka andra åtgärder 
man försökt med.

2.  Jakten får inte försvåra upprätt-
hållandet av artens gynnsamma 
bevarandestatus. 

Länsstyrelsen gör också en 
bedömning av om den sökande 
riskerar att drabbas av allvarlig 
skada framöver. Den som ansöker 
om skyddsjakt ska motivera varför 
skyddsjakt är nödvändig. I jaktför-
ordningen anges de skäl som gäller 
för att Länsstyrelsen kan medge 
skyddsjakt. Skälen kan vara för att 
förhindra allvarlig skada, särskilt på 
gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller 
annan egendom. 

Mer information om viltskador och 
skyddsjakt hittar du på Länsstyrelsens 
webbplats lansstyrelsen.se/orebro/
djur/jakt-och-vilt/viltskador
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Bredband via fiber eller luften?
Ja, det finns egentligen inte något självklart svar på detta. Det enda man kan säga är väl 
att ingen vet vad som är tillräckligt år 2025. 

TEXT: ÅSA LINDIN FOTO: MOSTPHOTOS

Det är året 2025 som Regeringen har 
som mål när man säger att 98 procent 
av Sveriges alla hushåll och företag 
ska ha ”tillgång” till minst 1 Mbit/
sekund. I samma formulering har 
man sagt att ”med så hög hastighet 
och kapacitet att användarna inte 
upplever begränsningar utifrån de 
tjänster de efterfrågar” och vem 
vet vad som efterfrågas om fem 
år? Teknikutvecklingen går galet 
fort, tänk att för tio år sedan var 
surfplattan ny och för fem år sedan 
sålde Apple sin första smart watch. 
Som ni förstår är det inte lätt att 
förutse vilka behov vi har om fem 

år, men vi kan anta att behoven av en 
snabb och stabil uppkoppling kommer 
att vara ännu större än idag. Därför 
har Länsstyrelsen valt att se fiber som 
den teknik vi prioriterar att arbeta 
för i första hand i dagsläget. Självklart 
är luftburna lösningar ett väldigt bra 
komplement som vi hoppas kommer 
att nå alla som inte lyckats få fiber till 
sitt hem eller företag. 

Den senaste mätningen visade 
att i Örebro län har 96 procent av 
hushållen i tätorter och småorter 
tillgång till fiber medan siffran 
för länets landsbygder ligger på 
42 procent. Och det byggs faktiskt 

fortfarande en del bredband via fiber 
i länets landsbygder, en del områden 
med hjälp av stöd och andra inte. 

Tyvärr meddelade Jordbruksverket 
i april att ej beslutade medel dras 
tillbaka till förmån för olika  
miljöersättningar. Det är givetvis 
något som gör det ännu svårare 
att få till utbyggnader i landsbyg-
derna. Men vi hoppas att genom 
engagemang från såväl oss, som 
kommuner och bygden själv, kunna 
locka marknadsaktörer att bygga 
ytterligare bredbandsnät i vårt län 
även om det i dagsläget inte finns 
något stöd att söka.

Stort intresse för miljöersättningar
Jordbruksverkets prognoser har 
slagit fel och man ser nu ett oväntat 
stort intresse för miljöersättningar, 
som ersättning för betesmarker och 
slåtterängar men även ekologisk 
produktion. Därför meddelade 

man den 9 april en omfördelning av 
medel från projekt- och företagsstöd 
till miljöersättningar. Det innebär 
att det i år inte kommer gå att söka 
medel för bland annat bredband och 
investeringsstöd för förnybar energi. 

Stoppet gäller för alla nya beslut 
inom utsedda områden under 2020. 
Nästa år kommer nya medel, men hur 
mycket och till vad är ännu inte klart.

Läs mer om vilka stöd som stoppats 
på Jordbruksverkets webbplats.



Viktiga datum för din SAM-ansökan
TEXT: INGALILL KÄMMERLING FOTO: MOSTPHOTOS

15 juni
Sista dag för ändringar i  
SAM-ansökan. 

Gå in i SAM-internet och gör en 
sista koll. Har du sått det du anmält, 
behöver du göra någon ändring, 
uppfyller du förgröningen, har 
något av dina block ändrats eller ditt 
åtagande uppdaterats.

Sista dag att ändra eller ange fler 
produktionsplatsnummer.

Efter 15 juni kan du: 
• minska din ansökan
• ändra grödkod

Ändrar du till en grödkod med 
annan ersättningsnivå (gäller framför 
allt inom kompensationsstödet och 
ersättning för ekologisk produktion) 
kan du inte få utbetalning för skiftet. 
Gårdsstödet påverkas inte av att du 
ändrar grödkod.

Om du ändrar grödkod på ett skifte 
där du anmält ekologisk fokusareal, 
så finns den uppgiften inte längre 
kvar. Ska du fortfarande ha ekologisk 
fokusareal, så se till att lägga in den 
igen.

Om du vet att du behöver ändra 
din ansökan, gör det så snart som 
möjligt! Om vi meddelat dig att din 
gård ska kontrolleras i fält får du inte 
längre göra ändringar i din ansökan. 
Det betyder att sista dag att ändra 
ansökan kan vara tidigare än 15 juni.

30 juni
Sista sådatum för miljöersättningar, 
ekologisk produktion och kompensa-
tionsstöd.
Skyddszon: Eventuella jordmassor 
från dikningsarbete eller täckdikning 
av intilliggande skifte ska vara 
bortförda och växtligheten reparerad.

1 juli
Träda: Du får putsa trädan. Under 
perioden 1 april-30 juni råder 
putsningsförbud av hänsyn till fågel- 
och djurlivet.
Skyddszoner: Du får skörda eller 
putsa växtligheten på skyddszonen. 
Bete får ske under hela  
betessäsongen.

16 juli
Träda: Du får bryta en träda som 
du redovisat med grödkod 60 i din 
SAM-ansökan. Det gäller inte träda 
som du angett som en ekologisk 
fokusareal i förgröningsstödet.

31 juli
Miljöersättning för vallodling: Du 
får bryta vallar som varit huvudgröda 
i minst tre odlingssäsonger. Om du 
vill bryta äldre vallar tidigare än 31 
juli, så behöver du avstå från att söka 
utbetalning av vallstödet för dessa vallar. 

1 augusti
Förgröning: Du får börja förbereda 
obrukade fältkanter (ekologisk 
fokusareal) för annan markan-
vändning.
Kompensationsstöd: Söker du 
kompensationsstöd för typ 1, 2  
eller 3 får du tidigast 1 augusti 
använda växtligheten på mark i träda 
som foder.
Förgröning: Du får så, skörda eller 
ha djurhållning på träda som du 
använder för att uppfylla kravet på 
flera grödor i förgröningsstödet. 

16 augusti
Förgröning: Träda som du  
anmält som ekologisk fokusareal får 
du ta i produktion tidigast den 16 
augusti. Ska trädan höstsås  
får den sås tidigast den 16 juli.  
Dessa datum gäller även för 
användning av växtskyddsmedel  
och gödsling. 
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Rådgivning som ger vinst för 
både lantbruk och miljö

– Rådgivningsbesöken blir ett tillfälle då jag tänker igenom och räknar på verksamheten 
och får förslag på bra lösningar. Det tycker Marie Larsson på Enkullens gård utanför 
Kristinehamn som varit medlem i Greppa Näringen sedan år 2013. 
TEXT & FOTO: TERESIA BORGMAN (PÅ UPPDRAG AV GREPPA NÄRINGEN) 

Gården med anor från 1700-talet 
ligger på Ölmeslätten alldeles intill 
Vänern där djuren betar på strand-
ängar och i hagmarker. Här driver 
Marie Larsson och maken Jimmy 
Holmgren ekologisk dikoproduktion 
och föder upp kalvar till köttpro-
duktion. 

Det råder ovanligt varmt janua-
riväder när Marie visar runt på 
gården och det blåser in milda vindar 
och duggregn från Vänern. Gården 
som är Maries föräldragård togs över 
av paret för 20 år sedan. Idag bor  
här även barnen Robin, 19 år,  
Hanna, 15 år och Ellen, 13 år. 

Minskade bränslekostnader
Gården var tidigare en konventionell 
mjölkgård men paret har sedan dess 
valt att satsa på ekologisk dikopro-
duktion. Flera miljöåtgärder har 
gjorts på gården, bland annat med 
investeringsstöd för att minska 
utsläpp av ammoniak och växthus-
gaser samt rådgivning från Greppa 
Näringen.

– Vi strävar hela tiden efter att 
bli bättre. Bättre energieffektivitet, 
utnyttja växtnäringen bättre och ännu 
friskare djur. Sen finns yttre faktorer 
som man inte kan påverka, som 
vädret, men man kan ändå vara väl 
förberedd. Där passar rådgivningen 
från Greppa Näringen in bra.

– Greppa Näringen har också en 
väldigt bra hemsida som jag använder 
ofta för att söka information och 
använda olika räknehjälpmedel. 

Det är inte bara miljön som 
tjänar på miljöåtgärderna utan även 
företaget, enligt Marie. Besöken från 
rådgivarna inom Greppa Näringen 
ger möjlighet att lyfta blicken, 
fungera som ett bollplank och sätta 
fokus på en viss fråga. Dessutom, 
framhåller hon, är rådgivningen helt 
kostnadsfri. 
– Rådgivarna ställer frågor och det 

blir ett tillfälle att tänka och räkna på 
verksamheten. Jag får också förslag 
på bra lösningar som gjorts på andra 
gårdar. 

Råd som minskar utsläpp
Marie har fått rådgivning inom 
grovfoderodling, dränering, energi-
kollen och växtnäringsbalans. 
Framöver kommer hon att få 
rådgivning om underhåll av diken.

– Återkommande växtnärings- 
balanser är jättebra så att man kan se 
hur det utvecklas. 

I grovfoderrådgivningen fick de 
rådet att reglera proteinhalten genom 
att gödsla med kväve tidigt på våren, 
men också att de kan spara 15 kilo 
kväve per hektar genom att vårplöja 
vallen. 

– Det är fantastiskt att få möjlighet 

att ta del av så mycket rådgivning och 
kunskap inom olika områden. 

Fakta Greppa Näringen
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri 
rådgivning som både lantbrukare och 
miljön tjänar på. Flera moduler inom 
Greppa Näringens rådgivning syftar 
till att göra åtgärder som minskar 
utsläpp av ammoniak. Det kan handla 
om åtgärder som att täcka flytgödsel-
behållare, sprida gödseln på rätt sätt 
och vid rätt tidpunkt, anpassa fodret 
till djurens behov och att ha koll på 
faktorer i stallmiljön som temperatur, 
urindränering, strö och ventilation. 
Läs mer om Greppa Näringens 
rådgivning på greppa.nu.
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Enkullens gård
Enkullens gård i Kristinehamn 
drivs av Marie Larsson och 
Jimmy Holmgren. De bedriver 
ekologisk dikoproduktion med 
100 dikor och föder upp kalvar 
för köttproduktion. Företaget 
brukar 245 hektar åkermark 
fördelat på fyra gårdar.



Avsändare: 
Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL 
JORDBRUK

”Kom å köp konserverad gröt”
Nej, det är inte precis det som vi hittar 
hos våra små livsmedelsföretag i länets 
landsbygder. Här hittar du allt från 
fina restauranger till mikrobryggerier 
och pralintillverkare. Du kan lätt 
spendera hela din semester på att åka 
runt till våra fantastiska livsmedels-
företagare eller varför inte ta en titt i 
någon gårdsbutik innan du far vidare 
till lunchen. Ingen plats är den andra 
lik och du kommer att förundras över 
den kreativitet och positivitet som 
finns trots pandemi och det svåra läge 
som våren tog med sig.

Vill du ha förslag på stopp 
hittar du många av aktörerna på 
webbsidan matresanorebrolan.se och 
mathantverk.se, men ofta har även 
kommuner och turistbyråer tips. Sätt 
samman din tur och bege dig ut. Du 
kommer säkert att få många härliga 
upplevelser.

Den 5–6 september kommer många 
att ha specialarrangemang, läs mer på 
matresanorebrolan.se. Men dröj inte 
ända till dess utan möt sommaren 
genom att resa runt i vårt län. Jag 
lovar att det kommer smaka mera.

Företagsjouren
Region Örebro län har öppnat en 
företagsjour för bolag som drabbats 
av Coronavirusets effekter. Företags-
jouren ska vara en neutral förmedlare 
av kontakter och information till 
länets företag som kan behöva extra 
stöd, råd och hjälp med utmaningar. 
Här finns ingångar till professionell 
företagsrådgivning, affärsutveckling 
och finansiering. Ett stort antal 
aktörer finns knutna till initiativet 
som nu lanseras för att underlätta 
den svåra situationen som många 
företagare befinner sig i. 

Telefon: 019-602 99 00 eller mejl: 
foretagsjouren@regionorebrolan.se 

Timbanken
Timbanken är ett initiativ som riktar 
sig till småföretagare där man kan 
söka upp till fem timmar med en 
rådgivare. timbanken.se/orebrolan. 

Hur påverkar corona-
pandemin lantbruket?
Den frågan ställer vi oss 
tillsammans med representanter 
för länets lantbruk, bland annat 
LRF, Växa Sverige, Hushållnings-
sällskapet och slakterinäringen 
när vi träffas en gång i veckan för 
att identifiera negativa följder och 
vilka insatser som kan underlätta 
för lantbruken. Det kan exempelvis 
röra sig om att föreslå ändringar 
i regelverk till Jordbruksverket. 
Aktuell information om samarbetet 
och annan viktig information till 
dig som företagare hittar du på 
Länsstyrelsens webbplats under 
covid-19, information till företagare.

Tips på poddar
Just nu är inte tiden när vi möts via 
fysiska möten. Många planerade 
aktiviteter flyttas fram på obestämd 
tid. Då vill vi passa på att tipsa dig 
om några poddar som vi tror kan 
vara intressanta för dig att lyssna på.
• Växtkraft 

Aktuellt från fält, tar upp ämnen  
som växtskydd och ogräs. En 
podd från Jordbruksverket.

• Rådgivaren 
Fördjupande reportage om ämnen 
som växtskadegörare och energi-
effektivisering. En podd från 
Jordbruksverket.

• Landet – podden bortom storstan 
Inspirerande och diskuterande 
podd med fokus på landsbyg-
derna. Företagande, livsmedel, 
politik och fiske är några av 
ämnena. En podd från Lands-
bygdsnätverket.

• Kunskapspodden 
Innovationer och entreprenörskap 
inom de gröna näringarna. En 
podd från RådNu/SLU och 
Hushållningssällskapet. 

Du hittar poddarna där poddar finns, 
exempelvis via poddapparna Apple 
Podcaster, Acast eller Google Podcast.




