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Tema: Vatten
Detta nummer har tema vatten.  
Vi är beroende av vatten på många 
sätt och mycket av det vi gör påverkar 
också vattnet i vår omgivning. Det 
finns massor av vatten på vår glob 
men inte av den kvalitet som vi är så 
beroende av. Därför måste vi vara 
rädda om det vi har, även i ett land 
som ibland tycks ha mycket av  
varan en regnig höstkväll.

Nästa nummer kommer 
den 6 november.
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Vi tar vatten för givet
Sommaren har bjudit på 

varierande väder i vårt län. Efter 
en varm juni kom en riktigt 

sval juli som i sin tur följdes av en 
period i augusti med varmt väder 
igen. Nederbörden har ofta kommit i 
skurform och ojämnt fördelat. Vatten 
i lagom mängder och i rätt tid är ju 
viktigt för goda skördar och för att 
samhället i stort ska fungera. 

I Sverige har vi vant oss vid att ta 
vatten för givet. Vi har haft gott om 
vatten i både grundvattenreservoarer 
och sjöar. Under senare år har vi 
blivit uppmärksammade på att 
något håller på att hända. Vädret 
och årstiderna är inte som de brukar. 
Forskarnas prognoser tyder på att vi 
kommer att få mer nederbördsrika 
vintrar och torrare somrar med 
perioder av marktorka. (Läs gärna 
mer om detta på SMHI:s webb). För 
att trygga länets vattenförsörjning 
jobbar Länsstyrelsen just nu med 
en regional vattenförsörjningsplan. 
Genom den vill vi förebygga problem 
som kommer av torka, vattenbrist 
och andra klimatförändringar som 
kan drabba jordbruket.

Med tanke på klimatförändringarna 

kan behovet av bevattning komma att 
öka under perioder av torka. Ökad 
och mer intensiv nederbörd i form av 
skyfall kommer att ställa högre krav 
på jordbrukets vattenanläggningar 
för att leda bort vatten. Samtidigt kan 
behovet av att hålla kvar vatten som 
skydd för nedströms översvämningar 
eller som bevattningsvatten under 
torrperioder bli större. För många 
kommer det att krävas investeringar 
och nytänkande. Du som är delägare 
i ett markavvattningsföretag har ett 
stort ansvar och arbetet ni utför är 
viktigt. I det här numret av Gröna 
bladet kan du läsa om vad du bör 
tänka på vid dikesrensning och hur 
du får tag på förrättningsakter till ditt 
markavvattningsföretag.

Thomas Börjesson, enhetschef 
Landsbygd och Näringsliv

”Under senare 
år har vi blivit 
uppmärksammade 
på att något håller  
på att hända. Vädret 
och årstiderna är  
inte som det brukar.” 
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Hallå där Yvonne 
Gustavsson!
Du är cirkelledare för studiecirklar om 
Aktiv förvaltning och underhåll av 
enskilda samt samfällda diken.
TEXT: ANN-SOFIE HEDBERG FOTO: MOSTPHOTOS

Hur har det gått hittills?
Det har gått bra. Intresse finns 
absolut.

Hur har ni skapat grupper? Är 
det markavvattningsföretag?
Grupperna som har börjat hittills har 
skapats både inom LRFs lokalavdel-
ningar och inom markavvattnings-
företag. I delar av länet är det ett 
naturligt samband.

Hur många grupper är igång?
Två cirklar är avslutade, i Närkes Kil 
och i Hammar. I en annan cirkel i 
Gällersta hade vi i våras bokat in en 
avslutande träff, med medverkan av 
Jon Wessling från LRF, när corona-
restriktionerna infördes. Vi sköt upp 
den träffen tills vidare. Vi hade också 
en uppstartsträff i Åtorp alldeles 
innan utbrottet, men vi bestämde 
även där att avvakta till hösten.

Vad har varit bra med 
studiecirklarna?
Studiecirklarna har varit bra. Det 
finns lagar och restriktioner inom 
området som markägare och delägare 
i markavvattningsföretag helt förstå-
eligt har liten kunskap om. Cirkeln 
och materialet kan hjälpa till att 
reda ut vilka diken som är samägda 
och i så fall var handlingarna finns, 
samt hur de olika ägandeformerna 

påverkar 
processen 
vid en 
eventuell 
åtgärd, 
exempelvis 
vid rensning.

Hur gör man 
om man vill 
starta en grupp?
Om man vill starta en 
cirkel vänder man sig till mig 
eller till Studieförbundet Vuxen-
skolan så kommer vi överens om dag, 
tid och plats.

Vad gör ni på träffarna?
På träffarna läser vi i studiematerialet 
och diskuterar. Det är alltid roligt och 
intressant! Den nationellt ansvarige 
cirkelsamordnaren har vid ett par 
tillfällen arrangerat frågestunder 
på nätet. Då har sakkunniga från 
Jordbruksverket svarat på frågor som 
vidarebefordrats från cirkeldeltagare 
runt om i landet via oss ledare. Frågor 
och svar har sedan mejlats tillbaka till 
oss och vi har på så sätt fått ett större 
material för svar på frågor i våra cirklar.

Påverkas ni av coronapandemin 
i ert arbete?
Studieförbundet Vuxenskolan 
pausade all sin cirkelverksamhet i  

och med utbrottet. De börjar igen i 
höst med de rådande instruktioner 
angående sammankomster som finns. 
Lokaler som bokas måste anpassas 
efter antalet deltagare och tvärtom 
bland annat. Jag planerar att kontakta 
mina pågående cirklar framöver. 
Diken är utomhus så om vädret 
tillåter kanske vi kan träffas ute när 
höstsådden är avklarad och allting 
lugnat ner sig.

Kontaktuppgifter 
Yvonne Gustavsson 
073-844 76 83 
storberga@telia.com

Studiecirklarna är kostnadsfria för 
deltagarna, de finansieras via medel 
från Landsbygdsprogrammet.
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En plan för att trygga vattnet
Länsstyrelsen i Örebro län jobbar nu med att få ihop en regional vattenförsörjningsplan. 
Den ska hjälpa oss att trygga allas behov av vatten.

TEXT: IDA DAHL FOTO: MOSTPHOTOS

Planen är till för att långsiktigt trygga 
Örebro läns vattenförsörjning. Som 
en del i arbetet kommer vi att behöva 
mer information om jordbrukets 
vattenbehov idag och i framtiden. Ett 
av målen med planen är att förebygga 
problem som kommer av torka, 
vattenbrist och andra klimatföränd-
ringar som kan drabba jordbruket. 
Vi arbetar utifrån riksdagens vision i 
livsmedelsstrategin om en ökad och 
trygg livsmedelsproduktion i länet, 
och vatten är en central del i livsmed-
elsförsörjningen. I vårt arbete vill vi 
samarbeta med er lantbrukare för ett 
hållbart och levande Örebro län. 

Håll utkik på vår webbplats efter 
mer information under hösten!

Har du några frågor kan du höra av 
dig till Ida Dahl och Therese Erneskog 
på Länsstyrelsen i Örebro län.

Lägg till din brunn i brunnsarkivet
Är din vattenbrunn registrerad i SGUs Brunnsarkiv? Många brunnar är redan registrerade 
men inte alla. Nu kan även privatpersoner själva registrera sin brunn.

SGU, Sveriges geologiska under-
sökning har nu gjort det möjligt för 
privata brunnsägare att registrera sin 
brunn till databasen Brunnsarkivet. 
Fördelarna för brunnsägaren  
är flera: 
• Räddningstjänsten får lättare att 

skydda din brunn vid ett utsläpp 
eller annan miljöolycka. De har 
sedan en tid tillbaka tillgång till en 
digital karta över enskilda brunnar 
när de åker på utryckning. 

• Andra som vill borra efter vatten 
eller värme i området har större 
möjlighet att ta hänsyn till brunnen.

• Kommunen kan se brunnen när de 
tar fram planer för ett område.

SGU kommer också att använda 
informationen i sin karteringsverk-
samhet för att hjälpa kommuner 
med lokala data om grundvatten, till 
exempel lokala vattenbristkartor. Du 
bidrar också till att vi alla gemensamt 
får bättre kunskap om tillgången och 

kvaliteten på grundvattnet. 
Om du vill registrera din brunn kan 

du göra det via ett digitalt formulär 
som du hittar på SGUs webbplats 
www.sgu.se under Grundvatten> 
Brunnar och dricksvatten> 
Brunnsarkivet.

Om du vill veta om din brunn finns 
med i Brunnsarkivet kan du titta på 
SGUs Kartvisare för brunnar. Du 
hittar länken till höger på samma 
sida.
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Dikesrensning i 
jordbrukslandskapet
När man rensar diken är det viktigt att man gör på rätt sätt för att inte skada djur och 
växtlighet i området.

TEXT: SARA LITZELL FOTO: ANN-SOFIE HEDBERG

En felaktigt genomförd dikes-
rensning kan orsaka skada på 
djur- och växtliv. Därför ska du 

ta hänsyn för att minimera skadan, 
i enlighet med miljöbalkens andra 
kapitel. 

Först och främst bör man fundera 
över behovet. Är hela dikessträckan i 
behov av rensning? 

Kan det räcka med punktinsatser? 
Rensa inte hela sträckan på rutin 
utan undersök vad som orsakar 
dämningen. 

Tidpunkten för rensningen är 
en viktig aspekt för att förebygga 
skada. Rensningar ska därför ske 
vid lågvattenföring under perioden 
juli–september eller under perioden 
december–februari. Detta med 
hänsyn till bland annat fåglars 
häckningsperiod samt laxfiskars lek- 
och kläcknings- och yngelperiod. 

Andra åtgärder som kan vidtas för 
att minska miljöpåverkan är att spara 
slänter i den mån det är möjligt för att 
förebygga erosion i vattendraget. Det 
är också lämpligt att spara buskar och 
träd som skuggar vattendraget, främst 
på södersidan, då det förebygger att 
vattendraget växer igen lika snabbt. 
Eventuell sten, grus och sand på 
botten samt död ved bör sparas 
eftersom dessa utgör potentiella lek- 
och uppväxtområden för många arter. 

Rensningen får ske till befintligt 
läge och djup med syfte att upprätt-

hålla avvattningen i området. Man 
får alltså inte dika djupare med syfte 
att öka markavvattningen. Markav-
vattning är en tillståndspliktig vatten-
verksamhet och det är även förbud 
mot markavvattning i vissa delar av 
länet. Rensning till befintligt läge och 

djup får utföras utan tillstånd.
Riskerar fisket att skadas ska 

rensningen anmälas i förväg till 
Länsstyrelsen. Detta gäller även om 
det finns tillstånd för diket. Tänk på 
att anmäla i god tid innan rensningen 
planeras att genomföras.

Med en klippskopa sparas växtlighet på 
kanterna vilket minskar risken för erosion. 
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Kartor för mark- 
avvattningsföretag
Om du vill få tag på gamla dokument som rör ditt 
markavvattningsföretag kan du vända dig till Länsstyrelsen.
Alla så kallade förrättningsakter för 
länets markavvattningsföretag finns 
i Länsstyrelsens arkiv. Vill du ta del 
av exempelvis profilritningar eller 
kostnadsfördelningslängd för ett 
företag kan du kontakta Vatten- och 
naturmiljöenheten på Länsstyrelsen.

En del av handlingarna kan 

finnas digitalt. I vissa fall måste 
originalhandlingarna först tas fram 
ur arkivet och skannas in. Om de 
handlingar du har begärt ut inte  
finns digitalt är skanning av  
1–9 sidor kostnadsfritt, 10 sidor 
kostar 50 kronor och därefter  
två kronor per sida. 

Några fakta  
om vatten
I Sverige förbrukar vi i 
genomsnitt 140 liter vatten 
per person och dygn. 
•  60 liter för personlig hygien.
•  30 liter för toalettspolning.
•  15 liter för disk.
•  15 liter för tvätt.
•  10 liter för mat och dryck. 
•  10 liter övrigt. 

Vatten är antingen hårt eller 
mjukt. Hårdheten varierar 
lite beroende på var du 
bor och var just ditt vatten 
kommer från. Vattens hårdhet 
benämns med tyska hårdhets-
grader, °dH. 

Om vatten är hårt eller 
mjukt beror på hur mycket 
kalcium- och magnesium-
joner det innehåller. Vatten 
med en hög halt av dessa 
joner kallas hårt vatten, och 
vatten med låg halt kallas 
mjukt vatten. Ett mjukare 
vatten innebär att det går åt 
mindre disk- och tvättmedel 
(om du följer anvisningarna 
på förpackningarna). Har du 
koll på vilken hårdhet ditt 
vatten har?

För dig som är lantbrukare 
och använder växtskydds-
medel har vattnets hårdhet 
och pH betydelse för sprut-
resultatet. Ett vattenprov är 
en bra investering för att få 
bästa möjliga effekt av din 
bekämpning.

I Sverige utgör jordbrukets 
vattenanvändning endast  
tre procent av den totala  
vattenanvändningen i landet. 
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Ta med grannen 
på rådgivningen
Inom Greppa Näringen kan du, bland mycket annat, få 
rådgivning om dikesunderhåll. 

TEXT: HELENA ÅKERHIELM FOTO: MÅRTEN SVENSSON, GREPPA NÄRINGEN

Rådgivning inom Greppa Näringen 
utgår alltid från dig och din gård 
men när du får rådgivningen dikes-
underhåll kan du med fördel bjuda 
in dina grannar. Skälet är förstås, att 
när det gäller vatten i landskapet, är 
alla beroende av omgivningen på ett 
mer påtagligt sätt. När du bokar tid 

med rådgivaren kan ni diskutera hur 
ni bäst lägger upp besöket, med eller 
utan grannar.

I vårt län är det Hushållnings-
sällskapet som kan ge rådgivningen 
om markavvattning. Rådgivare 
Tobias Neselius, 070-640 85 99, tobias.
neselius@hushallningssallskapet.se.
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Rådgivning inom Greppa Näringen
I Örebro län är det följande företag 
som just nu kan ge rådgivning 
med olika inriktning inom Greppa 
Näringen:
• HS Konsult AB
• Växa Sverige
• Ludvig och co
• Potatiskonsult Åsa Rölin AB

• Erika Vestgöte Dreber
•  Naturvårdsgruppen, Våtmarker 
• Sören Eriksson Naturvård AB, 

Våtmarker
Läs mer på webbplatsen greppa.nu 
om vilken typ av rådgivning företagen 
erbjuder. Där finns också mycket 
annan intressant information.

Ny miljörådgivning  
till hästgårdar
Hästrådgivningen ska öka kunskapen 
om hästars påverkan på miljön och 
vilka åtgärder som hästföretagare 
kan göra för att minska förluster av 
näringsämnen, främst fosfor, skriver 
Greppa Näringen.

I Örebro län kommer den nya 
rådgivningen att kunna påbörjas i 
början av 2021.

Hästrådgivningen riktar sig till 
hästgårdar med minst 15 hästar 
och hästhållaren ska kunna 
besluta över de dagliga rutinerna, 
åtgärder utomhus och i stallet 
samt eventuella investeringar. 
Rådgivningen sker på gården och 
rådgivaren går tillsammans med 
hästhållaren igenom verksam-
hetens miljöpåverkan utomhus 
och i stallet. De dagliga rutinerna 
ses över och man resonerar runt 
möjliga åtgärder, exempelvis hur 
hagarna kan bli lättare att sköta med 
flyttbara in- och utsläpp, eller hur 
dränering och hårdgjorda ytor runt 
utfodringsplatser kan minska risken 
för jorderosion och näringsförluster. 
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Få stöd att skapa våtmark
Att skapa och återskapa våtmarker i vårt landskap är en bra åtgärd för att minska 
övergödningen och för att bidra till ökad biologisk mångfald.

TEXT & FOTO: HELENA ÅKERHIELM

Inom miljörådgivningen Greppa 
Näringen kan du få en kostnadsfri 
våtmarksrådgivning på din gård. Om 
förutsättningarna passar hos dig kan 
du också söka stöd inom landsbygds-
programmet för att anlägga den. I 
nästa steg finns det både möjlighet till 
rådgivning kring skötsel av våtmarker 
samt stöd för att sköta den. 

Om du är intresserad av att få en 
rådgivning kring våtmark inom 
Greppa Näringen kan du i vårt län 
vända dig till följande företag: Natur-
vårdsgruppen i Väst AB och Sören 
Eriksson Naturvård AB.

Att söka stöd
Vi är i slutet av Landsbygdspro-
grammets nuvarande programperiod 
och det är osäkert hur budgeten 
kommer att se ut de kommande 
åren. Våtmarker ses dock som en 
viktig åtgärd. Även om det finns vissa 

osäkerhet just nu är det en god 
idé att börja förbereda sig och vara 
redo när möjligheten att söka stöd 
kommer tillbaka. Att börja med ett 
rådgivningsbesök och fundera på 
vad du behöver för kunskap kan 
vara en början. Funderar du på att 
göra jobbet själv eller hjälper du 
andra kan du gå en endagskurs  
om hur man gräver rätt den  
12 november, se sista sidan.

Kontakt Länsstyrelsen:  
Tobias Kindvall, tobias.kindvall@
lansstyrelsen.se, 010-224 84 42.

Våtmarksrådgivning inom  
Greppa Näringen: 
Naturvårdsgruppen i Väst AB, 
naturvardsgruppen.se,  
Morgan Johansson, 070-851 77 12,  
morgan@naturvardsgruppen.se.
Sören Eriksson Naturvård AB,  
070-746 25 88, soren@vatmark.se.

Gillar du att lyssna på poddar 
när du arbetar? Då kan kanske avsnitt 
fem av podden Rådgivaren, som 
handlar om vatten och ett förändrat 
klimat, vara något för dig. 

Jordbruksverket har två poddar 
som riktar sig till rådgivare och 
lantbrukare:
• Rådgivaren
• Växtkraft
Varje avsnitt har ett nytt ämne. Utöver 
avsnittet kring vatten och klimat i 
Rådgivaren kan kanske avsnittet av 
Växtkraft, som handlar om vårsådd av 
höstråg till bete, vara av intresse?

Rådgivaren finns i de vanliga 
apparna Acast, Spotify eller Podcaster 
eller på radgivaren.libsyn.com. 
Växtkraft hittar du på Soundcloud 
soundcloud.com (sök på Växtkraft). 
Poddarna produceras med pengar  
från Landsbygdsprogrammet.

Poddtips



Kom ihåg under hösten
Här har vi samlat lite information som kan vara bra för dig som söker jordbrukarstöd att 
tänka på inför hösten.

TEXT: ANN-SOFIE HEDBERG FOTO: MOSTPHOTOS

Aktivitetskrav
Söker du gårdsstöd ska det tydligt 
synas på marken att du gjort något av 
följande senast 31 oktober:
• Odlat
• Låtit beta
• Putsat
• Slagit av
• Jordbearbetat.

Om det är första året en mark  
ligger i träda behöver du inte  
putsa eller slå av den. Det finns  
några fler undantag, du kan läsa  
mer om dem på Jordbruksverkets 
webbplats.

Certifikat för ekologisk produktion
Söker du ersättning för ekologisk 
produktion eller omställning till 
ekologisk produktion ska du skicka 
in aktuella certifikat varje år. När 
du har fått certifikaten efter årets 
revision ska du skicka in en kopia 
till Länsstyrelsen. Mejla det gärna 
digitalt till jordbrukarstod.orebro@
lansstyrelsen.se eller per post till  
Länsstyrelsen i Örebro län  
FE 20 
Box 204  
826 25 Söderhamn.

Ersättning för extra 
djuromsorg för får
Senast den 1 november ska du göra 
följande:
• En foderinventering
• Låta göra en foderanalys
• Beräkna foderstater

Ersättning för extra 
djuromsorg för suggor
Du ska analysera foder, vatten 
eller strömaterial som du ger till  
dina grisar. Du ska göra minst tre 
analyser under det året. Minst två 
analyser ska vara gjorda senast 
den 1 november det året som din 
ansökan gäller. Minst en analys på 
mykotoxiner eller hygienisk  
kvalitet ska göras.

Rapportera djuren  
åter från tillfälligt ute
Har du haft dina djur på bete och 
rapporterat eller journalfört dem som 
tillfälligt ute? 

Då är det viktigt att komma ihåg att 
rapportera och journalföra dem som 
åter från tillfälligt ute när du tar hem 
dem från betet på hösten.

10 Gröna bladet 
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Få viktig post digitalt
Med en digital brevlåda kan du ta emot post på ett snabbt, 
säkert och miljövänligt sätt. Dessutom har du alla viktiga 
brev samlade på ett ställe.

En digital brevlåda är ett smidigt 
sätt att få viktig post från 

exempelvis myndigheter. Du 
får den samlad på ett ställe 
och kan läsa den när du vill. 
Att ha en digital brevlåda är 
gratis och frivilligt. Det enda 
du behöver är e-legitimation, 

till exempel BankID.
Det finns flera olika tjänster för 

digitala brevlådor. Oavsett vilken du 
väljer får du myndighetsposten där. Det 
finns också en tjänst för enbart brev 
från myndigheter. Den gemensamma 
plattformen som omfattar alla digitala 
brevlådor heter Mina meddelanden.
Du kan hitta mer information om 
alternativen på Jordbruksverkets 
webbplats jordbruksverket.se under 
fliken Om Jordbruksverket > Digital 
myndighetspost.

Digitala brevlådor och Mina sidor
Din digitala brevlåda och Jordbruks-
verkets Mina sidor kompletterar 
varandra, så det är bra att använda 
båda tjänsterna.

På Mina Sidor kan du se 
olika uppgifter som exempelvis 
stödansökningar, djur och 
kontaktuppgifter. På Mina sidor kan 
du också se brev och beslut om dina 
stödansökningar, de kommer också 
till din digitala brevlåda.

Den gemensamma plattformen som 
omfattar alla digitala brevlådor heter 
Mina meddelanden.
• Digimail
• Kivra
• Min Myndighetspost 
• eBoks.

Utbetalningsplan  
för jordbrukarstöden hösten 2020
Oktober
Den 16 oktober påbörjas 
delutbetalning, 85 procent av totala 
beloppet av miljöersättningar, 
ersättningar för ekologisk produktion 
och kompensationsstöd. 

December
Den 4 december börjar utbetalning 
av gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd 
till unga jordbrukare, nötkreatursstöd 
och djurvälfärdsersättningar. 
Slututbetalning av miljöersättningar, 
ersättningar för ekologisk produktion 
och kompensationsstöd påbörjas. 
Den 18 december påbörjas 
utbetalningar för restaurering 
av betesmarker och slåtterängar 
samt miljöersättning för skötsel av 
våtmarker.

Foderregistret flyttas
Foderanläggningsregistret kommer 
2021 att flyttas från Jordbruks-
verket till länsstyrelserna. 

Du som är foderföretagare 
har därför fått ett brev från 
Jordbruksverket där du 
uppmanas att se över dina  
registrerade uppgifter så att de  
är aktuella. 

På Jordbruksverkets webbplats 
kan du som är foderföretagare 
logga in via en e-tjänst på Mina 
sidor och kontrollera dina 
uppgifter. Vid frågor kontakta 
Jordbruksverket.

 Gröna bladet 11



12 Gröna bladet 
David samarbetar med Richard Ekbom, 
RIMA Seafood, för att få lokala råvaror.

David Engman driver Lokala kassen.

En annan samarbetspartner är 30 Tum Farm,  
som Emelye Leffler och Daniel Pettersson driver.
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Entreprenörskap med guldkant
I våras dök det upp en ny typ av matkasse. Kassen levereras nästan färdiglagad och med 
råvaror i huvudsak från lokala producenter. Idén kommer från en driftig entreprenör som 
hittar möjligheter där andra ser hinder, David Engman.

TEXT: ÅSA LINDIN FOTO: ERIK WÄRLEGÅRD 

David driver framförallt 
cateringverksamhet och 
tidigt i våras anställde han 

en ny kollega för att kunna ta fler 
uppdrag och utveckla verksamheten. 
Strax därefter slog covid-19 till och 
cateringbranschen blev i princip 
utslagen. För att inte behöva säga 
upp sin nyanställde kollega och för 
att testa en idé som spirat körde 
David igång konceptet Lokala kassen. 
Tanken var inte primärt att hjälpa 
isolerade, men tajmingen gjorde att 
det blev en extra bonus.

Kassen består av tre nästan färdig-
lagade måltider med råvaror från 
lokala producenter. Ibland hämtas 
den på plats, men oftast körs den ut 
till konsu menten. Väl hemma i köket 
behövs bara en sista touch för att få 
en riktigt god måltid. Under våren 
har intresset för kassen varit stort. 

– I genomsnitt har 140 personer i 
veckan ”förenklat och förgodat sin 
vardag”, som David själv säger. Under 
sommaren har det varit ett uppehåll 
men snart kör de igång igen, då med 
lite justeringar för att det ska bli 
långsiktigt hållbart.

Vissa tider på året är det enklare 
att få tag i råvaror än andra och det 
som finns att tillgå är det som styr 
menyerna. David drivs av sin passion 
för mat och fina råvaror och åker 
gärna själv direkt till producenten 
för att se matens ursprung. Idag 
samarbetar han bland annat med 
Gammaldags grönt och 30 Tum Farm, 
två producenter med samma passion 
som David själv. 

– Men det gäller att hitta råvaror 
under hela året och när jag själv inte 
hinner besöka producenterna tar jag 
hjälp av min vän Richard på RIMA 
Seafood. Han har bra koll på våra 

lokala producenter, menar David.
Samarbeten är viktigt i den här 
branschen och genom kollegial 
samverkan kan David hitta lösningar 
för olika situationer. Ibland behövs 
hjälp att hitta råvaror och ibland 
en gästkock för att kunna variera 
menyerna. När familjen utökades 
med lille Loie i våras fick David hjälp 
av Niklas från Egastronomi och 
Robin från Gamla Örebro, som båda 
gästkockade under var sin vecka.
Har du en lagom stor produktion och 
delar Davids passion, vill han gärna 
ha fler och nya samarbeten! Vill du 
veta mer om Lokala kassen hittar du 
menyer med mera på lokalakassen.se.

”I genomsnitt  
har 140 personer i 
veckan förenklat och 
förgodat sin vardag.”

På menyn i kassen fanns wallenbergare.
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Seminarier för 
livsmedelsproducenter
Det årliga evenemanget MAT kommer i år att till viss del ske digitalt. Det innebär att du 
kan ta del av seminarier och föreläsningar var du än befinner dig. 
TEXT: HELENA ÅKERHIELM FOTO: MOSTPHOTOS

Seminarier och föreläsningar 
har alltid varit en viktig del av 
evenemanget MAT i Växjö. I 
år vill de belysa vikten av lokalt 
producerad mat genom att 
rikta seminarieprogrammet till 
producenter.

Varje tisdag mellan den 1 september 
och den 1 december 2020 kommer 

MAT att publicera en föreläsning 
eller kurs som riktar sig till dig som 
producerar, förädlar, har gårdsbutik, 
bedriver lantbruk eller funderar på 
att starta livsmedelsföretag. 

Alla seminarier är kostnadsfria och 
flertalet kommer ligga kvar för att 
kunna ta del av i efterhand. Du kan 
välja mellan olika teman och komma 

tillbaka och titta igen – en buffé av 
kunskap, helt enkelt!

MAT Kunskapsbuffé anordnas 
inom ramen för Kronobergs 
Livsmedelsstrategi med Destination 
Småland som projektledare. 
Kontakt:  
karin.malm@destinationsmaland.se
Läs mer på matsmaland.se

Har du koll på Agro Örebro?
Agro Örebro arbetar för att samla 
länets livsmedelsaktörer kring arbetet 
med livsmedelsstrategin. Målet är 
att bidra till ökad konkurrenskraft 
och livsmedelsproduktion i länet. 
För att uppnå det behövs samarbeten 
och många olika initiativ i hela 
livsmedelskedjan. 

På webbplatsen agroorebro.se kan 
du läsa mer om vad som görs och 
hitta aktiviteter som är på gång. 
Kontakta gärna de ansvariga och kom 
med inspel om vad du tycker  
är viktigt att jobba med så att det  
som görs gynnar vår viktiga  
livsmedelsproduktion. 
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Invasiva växter är markägarens ansvar
Det finns ett antal invasiva växter i länet som ska bekämpas. Det gäller all typ av mark och 
det är fastighetsägare och de med nyttjanderätt som har ansvar för att göra det.

TEXT: SUSANNA GUSTAVSSON FOTO: MOSTPHOTOS

Två EU-listade invasiva växtarter 
förekommer i stort antal i Örebro län:
• Jätteloka 
• Jättebalsamin. 

Dessa har markägare en skyldighet 
att bekämpa på sin egen mark. I länet 
finns dessutom en rad ytterligare 

arter som klassas som invasiva inom 
Sverige men som ännu inte omfattas 
av något regelverk. Det är till 
exempel blomsterlupin, parkslide och 
kanadensiskt gullris.

Fullständig lista över invasiva 
arter finns på Naturvårdsverkets 
webbplats naturvardsverket.se, under 

fliken ”Så mår miljön> Växter och 
djur> Främmande arter> Invasiva 
främmande arter”.

Du kan också läsa mer om 
fastighetsägarnas ansvar på 
Naturvårdsverkets webb.  
Sök efter ”Invasiva främmande  
arter – ansvarsfördelning”.

Har du sett dessa 
två invasiva växter i 

sommar? Det  
är jättebalsamin  

och jätteloka. Vet du att 
det är markägarens 

ansvar att  
bekämpa dem?

Jättebalsamin Jätteloka



Avsändare: 
Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL 
JORDBRUK

Kurser
GRÄVA VÅTMARK
Torsdag 12 november | Heldagskurs | 
Vretstorp | Cirka 1 500 kronor

En kurs för dig som är lantbrukare och/
eller maskinentreprenör som vill arbeta 
med att gräva våtmarker. I kursen ingår 
fältbesök, fika, lunch, kurspärm och 
diplom efter genomförd kurs. 
Medverkar gör Naturvårdsgruppen i 
Väst AB som har mångårig erfarenhet 
kring bland annat planering, projektering 
och underhåll av våtmarker. I skrivande 
stund är inte alla detaljer klara. För mer 
information och exakt plats, kontakta 
Anna Eklund, LEVA samordnare, Hjäl-
marens vattenvårdsförbund 070-251 18 
72 eller anna.eklund@hjvvf.se. Anmälan 
senast 9 november till Anna Eklund.
Kursen arrangeras av Hjälmarens Vat-
tenvårdsförbund och är delfinansierad av 
LOVA lokala vattenvårdsmedel i satsning-
en LEVA- lokalt engagemang för vatten.

Med anledning av covid-19
Vi utgår från att du som känner dig 
förkyld eller har avvikande symtom inte 
kommer. På träffen hälsar vi inte på var-
andra fysiskt och vi håller avstånd. Tack 
för visad hänsyn!

MATHANTVERKSDAG
Onsdag 7 oktober | 9.30–16 | Berga 
Skafferi, Fjugesta | 300 kronor (lunch 
och fika ingår)

Eldrimner bjuder in till en dag för 
mathantverkare med fokus på direktför-
säljning. Att sälja sitt mathantverk direkt 
till konsumenter kan ge fördelar för dig 
som producent. Det ger ökad kontroll över 
både priset och berättelsen om produkten. 
Mötet mellan konsument och producent 
bidrar också till nya idéer och produktut-
veckling för mathanverkaren. Läs mer om 
träffen och anmäl dig via eldrimner.com.
Anmälan senast 27 september.
Kontakt Eldrimner: Ida Lundström,  
010-225 34 63, ida@eldrimner.com

Enkät

Vad tycker du?
Hur vi betalar för varor och tjänster har förändrats mycket 
de senaste åren, kanske både på gott och ont. Vi följer upp 
hur tillgången på betaltjänster påverkar oss här i länet.

Användningen av kontanter minskar 
i Sverige och Länsstyrelsen har ett 
uppdrag att bevaka tillgången till 
kontanter och betalningsmöjligheter. 
Nu är det snart dags att rapportera till 
Regeringen hur det ser ut i Örebro län. 
Har du information som du vill dela 
med dig av får du gärna kontakta oss 
och berätta. Använd gärna eposten 
betaltjanster.orebro@lansstyrelsen.
se. Kontaktpersoner på Länsstyrelsen 
i Örebro län kring betaltjänster är 
Josefine Eklund och Åsa Lindin. 

Om du vill är vi också glada om du 
vill svara på dessa tre snabba frågor: 

Fråga 1. Tycker du att det är  
lätt att ta ut kontanter?
1. Ja, det är inga problem.
x. Nej, det är krångligt. 
2. Använder sällan kontanter, så ser 
inget problem.

Fråga 2. Brukar du hjälpa andra 
med betalningar eller digitala 
tjänster, till exempel föräldrar 
eller andra anhöriga?
1. Ja, ibland
x. Ja, ofta
2. Nej, aldrig

Fråga 3. Känner du dig trygg att 
använda digitala betaltjänster 
(exempelvis Swish)?
1. Ja, jag känner mig alltid säker
x. Oftast
2. Nej, känner ofta otrygghet

Hur du svarar
Skicka ditt svar via sms till  
072-248 84 91 eller via e-posten  
betaltjanster.orebro@lansstyrelsen.se.

När du skriver ditt svar räcker det att 
skriva exempelvis  
Fråga 1, x, 
fråga 2, 1 
osv.




