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Rättelse nitratkänsliga områden 
Tabellen i förra numret av Miljöråd med en lista över 

nitratkänsliga områden i Örebro län var fel. Här är den 

rätta tabellen. Vi ber om ursäkt för detta! 

 

I år visar inventeringar att antalet ägg av havrebladlus på 

häggarna är relativ lågt. Det innebär att det är liten risk 

för tidiga angrepp i vårsäden. 

Havrebladlusen övervintrar som ägg vid häggens knoppar. 

Genom att följa antalet ägg får vi en indikation på hur stor  

risken är för tidiga angrepp av havrebladlus, även om det är 

flera faktorer som spelar in under odlingssäsongen. I år är  

antalet ägg lågt i vårt län och det innebär att det är färre blad-

lusindivider som kommer tidigt i vårsäden. Under säsongen 

kan det ske inflygningar från längre avstånd och vädret spelar 

stor roll för hur angreppen utvecklas.  

Mer information om hur skadedjur och skadesvampar  

utvecklas under odlingssäsongen kan du bland annat få via 

Växtskyddscentralernas prognos och varningsverksamhet.  

Du hittar växtskyddscentralerna på Jordbruksverkets  

webbplats, jordbruksverket.se, under Odling> Växtskydd> 

Växtskyddscentralerna> Linköping  

Litet antal bladlusägg på hägg 

Kommun  Församlingar 

Lekeberg Kräcklinge, Hackvad, Edsberg 

Hallsberg Hallsberg, Viby, Sköllersta 

Örebro Alla 

Kumla Alla 

Lindesberg Lindesberg, Näsby, Fellingsbro 

Diskuterar du ibland klimatfrågor med personer utanför 

lantbrukssfären? Vill du veta mer om lantbrukets påverkan 

på klimatet? Då kanske fyra faktablad om lantbruk och 

klimat vara till hjälp. 

Syftet med faktabladen är, att på ett lättfattligt sätt höja  

kunskapsnivån bland allmänheten för att få en mer balanserad 

diskussion i debatten. Du kan ladda hem dem som pdf från 

Greppa Näringens webbplats, greppa.nu under broschyrer. 

Faktabladen är indelade i : 

 Klimatgaser och kolsänkor 

 Foder och klimat 

 Gödsel, gödning och klimat 

 Nötkreaturens klimatpåverkan 

Faktabladen har tagits fram av Greppa Näringen i samarbete 

med Klimat 2030 – Västra Götaland och Agroväst.  

Ansökning klimatklivet 

Har du en idé om en investering som kan minska  

ditt företags klimatpåverkan?  

Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar 

utsläppen av gaser som påverkar klimatet. Stöd ges först och 

främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av 

växthusgasutsläpp per investerad krona.  

Om du är intresserad av att söka stöd för en investering i år är 

ansökningsomgångarna:  

• 10 februari–10 mars 

• 5–28 maj 

• 27 augusti–24 september 

Läs mer om klimatklivet på Länsstyrelsens webbplats  

lansstyrelsen.se/orebro eller på Naturvårdsverkets webbplats 

naturvardsverket.se 

Kontakt på Länsstyrelsen i Örebro är Amanda Berge,  

amanda.berge@lansstyrelsen.se eller 010-224 83 78 

Faktablad om lantbruket och klimatet 

Visste du att den svenska medelgrisens klimatpåverkan 

har minskat med 22 procent sedan 2005. Detta enligt beräk-

ningar av RISE. Bidragande orsaker är ökad effektivitet med 

friska grisar och god foderomvandling, foder med lägre  

klimatpåverkan och förbättrad stallgödselhantering.  
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Fredag 14 februari, 13.00-16.00 

Församlingshemmet i Närkes Kil 

En eftermiddag där rådgivaren Hanna Williams går 

igenom den senaste kunskapen kring jordhälsa och  

hur man arbetar med att förbättra den på gårdsnivå.  

Fokus kommer att ligga på positiva effekter för  

vattenkvalitet i närliggande vattendrag. 

Vi diskuterar även vilka metoder och verktyg man kan 

använda för att gynna jordhälsa, såsom mellangrödor 

och minimerad jordbearbetning. 

Anmälan senast 27 januari till Anna Eklund LEVA 

Hjälmarens vattenvårdsförbund 070-251 18 72, 

anna.eklund@hjvvf.se. Träffen är kostnadsfri. 

 

Tisdag 28 januari, 10.00-14.30 (fika från 9.30) 

Katrinelunds Gästgiveri & Sjökrog,  

Stora Mellösa 

Jordbruksverket, LRF och Biogas Öst bjuder in till 

en inspirerande dag om lantbruksbaserad biogas.  

Vi går igenom förutsättningar och framgångs-

faktorer för biogas på lantbruk samt marknaden för  

förnybara drivmedel och framtida affärsmöjligheter. 

Medverkande: Kristian Petersson, LRF, Björn 

Isaksson, Biogas Öst samt Johan Benjaminsson, 

Gasefuels 

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. LRF och  

Biogas Öst bjuder på lunch och fika.  

Anmälan senast 21 januari till 

bjorn.isaksson@biogasost.se eller 

johan.benjaminsson@gasefuels.se, 0706-48 79 82 

Nyfiken på biogas? 

Bördighet och jordhälsa 

 

Tisdag 4 februari, 07.30 – 09.00 

Creative House, Älvtomtagatan 12-14, Örebro 

En mötesplats där Agro Örebro presenterar insatser 

kopplat till den regionala livsmedelsstrategin.  

Agenda för AgroMorgon 4 februari: 

• Frukost med lokala inslag. 

• Kort återkoppling Agro Dagen 2019. 

• Vilka insatser ska genomföras under 2020? 

• Presentation av Darko Pap, student på  

Måltidsekologprogrammet, Örebro universitet. 

• Food Tech 2020, Annika Grälls. 
 

Anmäl dig och läs mer om Agro Örebro på  

agroorebro.se. AgroMorgon är helt kostnadsfritt. 

Agro Morgon med  

Agro Örebro 

 Ekologisk potatis med fokus 

på kvalitet 

Onsdag 19 februari, 10.00 – 15.30 (fika från 9.30) 

Lunchgården, Skvadronvägen 11, Örebro 

Program: 

• Rhizoctonia, knäpparlarver. 

• Potatis till storhushåll. Kvalitetskrav på skalpotatis. 

Vilka sorter fungerar. 

• Sortval. Gödsling och sortens påverkan på  

kokkvalitet. 

• Kvalitetskrav på ekopotatis, rapport från projektet 

Mer ekologisk potatis i offentlig sektor. 

• Rapport från studieresa till ekologiska potatis-

odlingar i Tyskland hösten 2019. 
 

Medverkande: Åsa Rölin, potatiskonsult, Anders 

Dahlqvist, Vätternpotatis, Eva Fröman, Ekomatcentrum 
 

Kostnad: Lunch och kaffe betalas av var och en  

på plats. 

Anmälan senast 14 februari till Åsa Rölin  

0790-745424 eller asa.rolin@potatiskonsult.se 

 
Grundkurs för användning av 

växtskyddsmedel 

4, 5, 11, 12 februari 

Scandic Örebro Väst, Örebro 

Den som yrkesmässigt använder kemiska växtskyddsme-

del klass 1L och 2L måste gå en 4-dagars behörighetsut-

bildning. Denna kurs har inriktning användning utomhus 

(ej betningsmedel). 

Anmälan senast 31 januari till Therese Erneskog,  

070-939 04 86  eller på lansstyrelsen.se/orebro/kalender 


