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Utnyttja svårbrukade ytor till att gynna pollinerare 

De flesta har några platser på gården där det finns ett 

eller flera svårbrukade hörn, ett område runt en gammal 

källa eller kanske växer det lite sämre intill skogskan-

ten? Ett bra sätt att gynna pollinatörer och andra insekter 

är att så in dessa platser med en blandning av olika 

blommande grödor som blommar under en stor del av 

sommaren.   

Även runt dräneringsbrunnar i fält kan du med fördel så 

in blommande växter.  

Det finns flera olika blomsterblandningar på marknaden, 

nedan finns exempel, men fråga där du köper ditt utsäde. 

Kom ihåg att ändra grödkod i din SAM-ansökan om du 

sår blomsterblandningen på större ytor. 

Ingen kan gör allt, alla kan göra något. Om många 

gör små insatser runtom i länet bidrar det till  
mycket i det stora hela! 

 

En ny version av Jordbruksverkets Sprutjournal 

finns nu tillgänglig. Den innehåller flera nya  

funktioner så passa på att uppdatera. 

I den nya versionen 1.1.1 (124) för Apple och version 

1.1 (14) för Android finns flera förbättringar, skriver 

Växtskyddscentralen i sitt växtskyddsbrev. Funktionen 

för backup har förbättrats men kräver att du säkerhets-

kopierar telefonen regelbundet mot iCloud eller ditt 

Googlekonto. Andra nya funktioner är att du nu kan 

kopiera en tidigare journal eller radera en journal. Det 

går också att spara text under rubrikerna Syfte och 

Anteckningar om man vill använda samma  

formuleringar flera gånger. 

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats under Odling 

> Växtskydd > Växtskyddscentralerna > Linköping 

Växtskyddsbrev nr 8. 

Uppdatera din sprutjournal 

Tips på bra fröblandning för pollinatörer  

(kg/hektar). Passar till ekologiska fokusarealer som 

obrukad fältkant och blommande träda. 

5 kg honungsört 
4 kg gul sötväppling 
4 kg rödklöver (tidig och sent blommande) 
2 kg vitklöver 
2 kg kärringtand 

Tips på bra fröblandning för pollinatörer  

(kg/hektar). Godkänd enligt gällande regelverk för 

skyddszoner. 

9 kg rödsvingel  
5 kg honungsört 
0,75 kg rödklöver 
0,75 kg vitklöver 

Vårbruket har börjat i länet och det är dags att göra en insats för pollinatörer och andra insekter 

som gör nytta i och utanför fälten på din gård. 
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Tisdag 21 april 2020, 14.30 – 15.30 

Digitalt via länk 

Har du funderingar kring klimatsmarta alternativ för din 

verksamhet? Då kanske Klimatklivet är något för dig.  

Välkommen till ett webbinarium där vi berättar mer om Kli-

matklivet och vilken typ av åtgärder som kan få stöd. Det 

kommer även finnas möjlighet att ställa frågor. Nästa ansök-

ningsomgång för Klimatklivet har öppet 5 maj–28 maj. 

ANMÄLAN senast 20 april via kalendern på Länsstyrelsens 

webbplats, www.lansstyrelsen.se/orebro/kalender.  

Alla som anmält sig får en länk skickad till den epost som 

anges i anmälningsformuläret. Den skickas ut två dagar innan 

webbinariet. Vi använder oss av Skype. 

KOSTNAD: Webbinariet är kostnadsfritt 

 

INFORMATION: Amanda Berge, 

amanda.berge@lansstyrelsen.se,  

010-224 83 78 

Åsa Ödman, 010-224 84 41, 

asa.odman@lansstyrelsen.se 

Nyfiken på Klimatklivet? Webbinarium. 

Onsdag 15 april 2020, 10.00 - 11.30  

Digital föreläsning via länk 

 

Länsstyrelsen tillsammans med Växa Sverige bjuder in  

till en digital föreläsning med Rolf Spörndly från Sveriges 

lantbruksuniversitet. 

Kursens innehåll 

• Förluster i ensileringen – hur uppstår dom? 

• Ensilering i plansilo, slang, tornsilo eller balar. Hur kan 

du begränsa förlusterna? 

• Mjölkproduktionens miljöpåverkan nu jämfört med för 

80 år sedan. 

Det kommer också att finnas utrymme för frågor och  

diskussion under föreläsningen. 

 

 

MEDVERKANDE: Rolf Spörndly, forskare inom utfodring på 

SLU. Rolf har även jobbat många år som utfodringsrådgivare 

inom mjölkproduktion. 

Ann-Sofie Hedberg och Helena Åkerhielm från Länsstyrelsen 

Örebro. 

PRAKTISK INFORMATION: 

Innan föreläsningen skickar vi ut information till dig om hur 

du ansluter dig till mötet och lite annat som kan vara bra att veta. 

Vi guidar dig gärna genom det tekniska så tveka inte att  

anmäla dig. 

KONTAKT: Ann-Sofie Hedberg, 010-224 84 26,  

ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se eller Helena Åkerhielm, 

010-224 84 27, helena.akerhielm@lansstyrelsen.se 

ANMÄLAN: senast 12 april via kalendern på Länsstyrelsens 

webbplats, www.lansstyrelsen.se/orebro/kalender  

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri för deltagarna, bekostas av 

Greppa Näringen genom Landsbygdsprogrammet.  

Minska förlusterna vid ensilering. Digital föreläsning. 

mailto:amanda.berge@lansstyrelsen.se
tel:010-2248378

