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Rätt foder på rätt plats extra viktigt i år  

Det diskuterades på träffen ”Hur hanterar vi effekterna av 

torkan?”.  

Det är alltid en god ide att optimera olika foder till rätt 

djurgrupp, men i år är det viktigare än någonsin. Det sa 

Niklas Johansson på Växa Sverige som illustrerade utma-

ningen med tre foderprover. Hur ska foder med olika kva-

litet och näringsinnehåll fördelas mellan olika djurgrup-

per? Det är viktigt att ta analys och planera detta redan nu. 

Då kan det göra stor skillnad för produktionen. I år är det 

också extra viktigt att hålla koll på kornas hälsa beroende 

på att fodret kan ha sämre kvalitet och innehåll. 

Hjälpså eller anlägga ny vall 

På träffen diskuterade Emelie Andersson från HS Konsult  

också utmaningar inför kommande års foderproduktion. 

Hur bedömer du om en insådd är tillräckligt bra för att 

spara eller hjälpså? Finns det alternativ för att få fram  

tidig skörd till våren? Den 30 oktober finns det möjlighet 

att diskutera dessa frågor igen. Se annons nedan.  

Lantbrukarträff: Hur hanterar vi effekterna av torkan? 

Tisdag 30 oktober, 18.00-21.00 

Tre sjöars kök, Lindesberg 

Länsstyrelsen och Greppa Näringen i samarbete med LRF, 

HS Konsult, Växa och LRF Konsult bjuder in till träff om 

torkans effekter. En möjlighet att få tips och råd från rådgi-

vare i länet och att diskutera med rådgivarna och andra lant-

bruksföretagare. 

I programmet: Läget i Örebro län; Foderproduktion – vad 

kan vi göra efter torkan och hur förbereder vi oss bättre; Ut-

fodring i torkans spår, strömedel och slaktplanering och Få 

koll på stöden och ekonomin. Frågor, diskussion, tips och 

idéer och nästa steg. 

Medverkande: Per Willén, LRF, Ingrid Andersson, Växa 

Sverige, Emelie Andersson, HS Konsult AB, Anita Tierneld, 

LRF Konsult, Helena H Åkerhielm, Länsstyrelsen 

Träffen är kostnadsfri och finansieras via Greppa Näringen. 

Kaffe och smörgås ingår.  

Anmälan senast torsdag 25 oktober 

Anmälan gör du via kalendern på Länsstyrelsens webb,  

lansstyrelsen.se/orebro.  

Mer information: Helena H Åkerhielm, helena.h.aker-

hielm@lansstyrelsen.se,  010-224 84 27. 

Om det blir för få anmälningar ställs träffen in och då medde-

las du via det telefonnummer du lämnat vid anmälan. 

Vem ska fodras med vad? Ögat kan inte avgöra näringsvär-

det i fodret. Ta analys och ge rätt foder till rätt djur! Det kan 

göra stor skillnad i hur du klarar din produktion. 

Tack vare bra tillväxt under hösten ser situationen för länets djurproducenter med vall betydligt bättre ut nu 

än vad det gjorde för en månad sedan. Men kostnaderna och kvalitén är fortfarande en utmaning. Och hur 

ser vallarna ut inför nästa års produktion?  
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Ett väl underhållet diken är grunden för ett fungerande 

jordbruk. Du har både rätt och skyldighet, att underhålla 

dina öppna diken. Samtidigt är inte regelverket alltid lätt att 

tolka. Som Greppamedlem kan du via denna rådgivning få  

tips på hur underhållet anpassas till behovet likväl som 

med hänsyn till miljön. Du får även kunskap om gällande 

lagstiftning och hänsynsregler. Ta möjligheten att få en 

kostnadsfri rådgivning om dina öppna och rörlagda diken. 

Det är en enskild rådgivning, där du kan ta med någon 

granne från markavvattningsföretaget eller det gemen-

samma diket.   

Först till kvarn, begränsat antal rådgivningar!  

Kontakta Hushållningssällskapet för mer information 

och för att boka din rådgivning.  

Tobias Neselius 

070-640 85 99 

tobias.neselius@hushallningssallskapet.se 

 

Mer information om Greppa Näringen på finner du på 

webbplatsen greppa.nu. 

Vill du bli medlem, kontakta Ingrid Johnsson, Länssty-

relsen, 010-224 84 28 eller din rådgivare. 

Underhåll av diken. Rådgivning inom Greppa Näringen 

Djurskydd ur ett djurägarperspektiv och  

föreläsning om foder och stallar efter torkan med HS och Växa  

Tisdag 6 november, 18.30-21.30 

Karlskoga folkhögskola 

 

Djurskydd ur ett djurägarperspektiv 

Att vara djurägare innebär ett stort ansvar och att man måste 

ta hänsyn till ett omfattande regelverk. Under kvällen pratar 

vi om hur en djurskyddskontroll går till, vad man kan tänka 

på inför en kontroll och vilka brister djurskyddsinspektörerna 

ofta stöter på.  

Under kvällen hoppas vi även på en givande dialog där du 

som djurägare lyfter dina frågor och funderingar! Medverkar 

gör även LRFs omsorgansvariga som berättar om hur de kan 

hjälpa till och stötta djurägare. 

Utfodring, strö, stallar och planering efter torkan 

Effekterna av sommarens torka är en stor utmaning för 

många. Under kvällen kommer rådgivare från HS Konsult 

AB och Växa Sverige att prata och tipsa om bland annat ut-

fodring, slaktplanering, foderspill och tillfälliga byggnader. 

Föreläsningarna finansieras via Greppa Näringen. 

Mer information: Helena H Åkerhielm,  

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

Kostnadsfritt. LRF bjuder på fika.  

Anmälan dig senast onsdag 31 oktober via kalendern på 

Länsstyrelsens webb,  lansstyrelsen.se/orebro.  


