
Har du funderingar kring vad som gäller när du ska 

underhålla diken? Har du andelar i ett markavvattnings-

företag? Ett sätt att lära mer är via Studieförbundet 

Vuxenskolans studiecirklar för lantbrukare.  

Du kan anmäla dig eller lämna intresseanmälan via  

Studieförbundet Vuxenskolan, webbplatsen sv.se/

vatten. Vid frågor kontakta Studieförbundet Vuxen-

skolan 019-611 94 80 eller orebrolan@sv.se 
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Det finns fortfarande möjlighet att ta del av den  

subventionerade rådgivningen efter förra årets torka.  

Fram till och med 30 juni kan du få rådgivning om  

likviditets– och foderplanering av ett rådgivningsföretag. 

Du behöver bara betala 30 procent av ordinarie kostnad. 

Vid rådgivningstillfället görs i regel en nulägesanalys av 

vilka effekter som torkan har fått i ditt företag. Efter  

genomförd kartläggning gör ni en åtgärdsplan för att 

trygga framtida drift. Du kan få rådgivning inom  

likviditetsplanering, foderrådgivning eller både delarna.  

Rådgivningsinsatsen vänder sig till dig som brukar  

minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst  

25 djurenheter.  

Kontakta rådgivningsföretaget direkt! 

Rådgivningsföretag i länet som ger rådgivningen är  

HS Konsult AB, LRF Konsult AB och Växa Sverige men 

företagen som upphandlats av Jordbruksverket kan arbeta 

i hela landet. 

Du hittar hela listan på rådgivningsföretag på Jordbruks-

verkets webbplats under Stöd > Stöd i landsbygds-

programmet > Kompetensutveckling och rådgivning>  

Rådgivning om likviditets- och foderplanering i samband 

med torkan 2018. 

Likviditets- och foderplanering -  

subventionerad rådgivning  

Sprutjournal—digital eller papper 

Förvaltning och underhåll av diken 

Sista dag att söka krisstödet, 20 maj! 

Du hittar aktuell information via Jordbruksverkets webb 
på startsidan.  

Preliminära stödbelopp är: 

• Spannmål och frövall cirka 235 kronor per hektar  

• Oljeväxter och proteingrödor cirka 670 kronor  
per hektar  

• Nötkreatur är cirka 450 kronor per djurenhet 

• Får och get är cirka 55 kronor per djur. 

• Suggor, betäckta gyltor och galtar för avel cirka 325 
kronor per djur  

• Övriga grisar över 20 kilo cirka 95 kronor per djur 

• Fjäderfä är cirka 5 kronor per djur. 

Exakt hur stort beloppet blir beror på hur många som 

söker stödet.  

Utbetalning beräknas påbörjas 5 juli. 

Det finns flera alternativ när det gäller sprutjournaler. 

Ett alternativ kan vara Växtskyddscentralens app för 

telefoner och läsplattor.  

Appen ger dig stöd så att alla nödvändiga uppgifter  

kommer med. Till exempel kontrollerar appen att valt  

preparat är registrerat i den valda grödan och att max-

dosen inte överskrids. Den håller också reda på eventuella 

krav på dokumentation om blommande vegetation och 

eventuella krav på karenstid. Sparade journaler lagras i 

appen och kan sedan skickas som pdf-dokument med  

e-post till dig själv eller annan valfri adress.  

Du kanske inte vill bli digital ännu? Då kan du  

fortfarande få en utskriven sprutjournal från oss på  

Länsstyrelsen. Hör gärna av dig till oss, Tobias Kindvall, 

010-224 84 42, Therese Erneskog 010-224 84 22 eller 

Helena Åkerhielm, 010-224 84 27. 



Studieresa till Borgeby fältdagar 

Onsdag 26 juni—torsdag 27 juni 

Välkommen att följa med på en tvådagarsresa till Skåne 

och Borgeby Fältdagar. Dag ett, på väg ner till Skåne gör vi 

två studiebesök. Dag två tillbringar vi på mässan. Borgeby 

Fältdagar erbjuder dig det senaste inom växtodling, prak-

tiska maskindemonstrationer, seminarier med aktuella  

ämnen och företagsutställningar. Årets tema är ”Vatten”. 

KOSTNAD: Resan kostar 1 900 kronor plus moms. I det 

ingår resa, mat, inträde på mässan, studiebesök och del i  

dubbelrum på hotell i Malmö.  

INFORMATION: Helena Högberg Åkerhielm 010-224 84 

27 eller Therese Erneskog 0709–39 04 86 

ANMÄLAN: senast fredag 7 juni via telefon eller  

via lansstyrelsen.se/orebro/kalender 

Enkelrum kostar 400 kronor extra och beställs i samband 

med att du anmäler dig till resan. Anmälan är bindande. 

Odlingslandskapets geologi 

Fredag 24 maj, 10-14 

Kvinnerstaskolans parkering 

Sveriges historia är också geologins. Det är nästan  

10 000 år sedan landisen smälte bort från Mellansverige. 

Jord-arterna var då till stor del redan fördelade och land-

formerna satta. Men de geologiska processerna fortsatte 

och fortsätter än idag, med ett föränderligt klimat. 

Christer Jonasson, naturgeograf, verksam vid Uppsala 

Universitet, berättar i fält om landformer, jordarter och 

vad man kan vänta av ett förändrat klimat.  

Torgny Frembäck, Länsstyrelsen berättar i sin tur om 

vilka spår människan satt i landskapet. 

Vi samlas vid Kvinnerstaskolans parkering (vid infarten). 

Medtag matsäck. Fältvandringen är kostnadsfri.  

INFORMATION: Torgny Frembäck, 010-224 84 23, 

torgny.fremback@lansstyrelsen.se 

ANMÄLAN: Senast 21 maj via lansstyrelsen.se/orebro/

kalender. 
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Ekars och landformationers drag-

ningskraft på insekt och människa 

Tisdag 28 maj, 13-15 

Oxaryggen, Nalavibergs ekäng  

Kom till Nalavibergs reservat och lär dig mer om ekar i 

ett vackert drumlinlandskap. Torgny Frembäck berättar 

om landformationers tillkomst och kulturlandskapets 

framväxt. Henrik Josefsson berättar om hur vi bäst  

gynnar ekar och några av ekens invånare. Vi tittar på  

nyligen uppsatta mulmholkar.  

Välkommen till en inspirerande eftermiddag! Vi avslutar 

med kaffe och tilltugg. Träffen är kostnadsfri. 

Fältvandringen vänder sig till er som bor och verkar i och 

kring Hackvads Via och alla andra som är intresserade. 

INFORMATION: Marie Edvardsson Svärd,  

010-224 83 83, marie.edvardsson@lansstyrelsen.se  

ANMÄLAN: Senast 23 maj, via lansstyrelsen.se/orebro/

kalender 

Hur får man fler bin och humlor till 

sina fält? - Studiebesök hos Hans  

Eriksson, Ransta, Västmanland 

Måndag 17 juni, 10.30-17.30 

Följ med till Hans Eriksson som sedan många år jobbat  

aktivt för att öka antalet pollinatörer på den konventionella 

gården mitt på slätten. Vilka är de ekonomiska och  

ekologiska vinsterna med fler pollinatörer i fälten? Vi får 

praktiska råd om åtgärder som du som odlare med enkla 

medel kan göra för att öka förutsättningarna till fler  

humlor, bin och andra viktiga insekter. 

Studiebesöket är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och  

Frö - och oljeväxtodlarna i Örebro och Västmanland. 

Vi åker tillsammans från Örebro 10.30, äter lunch i  

Västerås innan studiebesöket klockan 13.00. Hans bjuder 

på fika innan hemresan. Åter i Örebro senast 17.30. 

Kursen och resan är kostnadsfri. Fika ingår, lunchen  

kostar ca hundra kronor och betalas av var och en på plats. 

INFORMATION: Therese Erneskog 070- 939 04 86 eller  

therese.erneskog@lansstyrelsen.se 

ANMÄLAN: Senast torsdag 13 juni via kalendern på  

Länsstyrelsens webbplats lansstyrelsen.se/orebro/kalender 


