
Syftet med rådgivningen är att du som drabbats av torkans 

effekter, ska ha möjlighet att anlita rådgivare, trots för-

sämrad lönsamhet. Målet är att säkra produktionen.  

I regel görs en nulägesanalys av effekterna av tork-

skadorna i det enskilda företaget. Efter genomförd  

kartläggning görs en åtgärdsplan för att trygga framtida 

drift. Du kan få rådgivning inom likviditetsplanering,  

foderrådgivning eller både delarna.  

Rådgivningsinsatsen vänder sig till lantbruksföretag som 

bedriver jordbruksverksamhet och som brukar minst 50 

hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter.  

Kontakta rådgivningsföretaget direkt! 

Företag som ger rådgivningen som är baserade i länet 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 landsbygdspro-

grammet > Kompetensutveckling och rådgivning> Råd-

givning om likviditets- och foderplanering i samband  

med torkan 2018. 

Miljöråd nr 6 2016 

I två studier gjorda på Götala i Skara har olika grov-

foder till dikor jämförts. En av slutsatserna från  

studierna är att kor som är i gott hull när stallperioden 

startar kan utfodras med enbart sent skördat rörflens-

ensilage eller halm i fri tillgång under dräktigheten. 

Halmen bör dock kompletteras med något proteinfoder. 

Gräs/klöverensilage och helsädesensilage i första  

studien och blandvalls– och hykorensilage (rörsvingel) i 

andra studien ledde till överutfodring av både energi 

och protein. Om man ska ge ensilage från gräsvallar till 

dikor bör de vara skördade sent, tidigast vid blomning, 

för att näringsinnehållet ska passa till korna. Ett annat 

alternativ är att blanda ut gräsensilaget med till exempel 

halm. Man bör alltid göra en foderanalys innan använd-

ning för att kontrollera näringsinnehållet. 

Studiens genomförande 

Resultaten kommer från två utfodringsstudier gjorda 

under åren 2012–2014 på Götala lamm– och nötkötts-

centrum i Skara. Den första var ett korttidsförsök där 

lågdräktiga dikor utfodrades med gräsensilage, ensilage 

av rörflen eller helsäd av havre i fri tillgång. Det andra 

försöket pågick hela stallperioden och korna fick äta 

samma typ av foder i fri tillgång under hela dräktighet-

en fram till kalvning. Det var ensilage från en blandvall, 

ensilage av rörsvingelhybriden hykor, ensilage av rör-

flen eller kornhalm. De kor som åt halm fick även lite 

rapsmjöl för att tillgodose proteinbehovet. 

Källa: Resurseffektiv utfodring av dikor. Mikaela Jardstedt, Institutionen för 

husdjurens miljö och hälsa, SLU, Skara. 

Miljöråd för lantbrukare 
Miljöråd nr 3               Nyhetsblad för dig som är lantbrukare 

Grovfoder till dikor 

Subventionerad rådgivning i torkans spår 

Dikor i gott hull klarar sig under dräktigheten om de fodras med enbart rörflensensilage eller halm med till-

skott av protein. Detta har man tidigare konstaterat i en studie gjord på Götala i Skara. Studien kan vara av 

särskilt intresse i år när lagren av grovfoder är små och måste hushållas med. 

Jordbruksverket har upphandlat rådgivningstjänster som ger dig möjlighet att få rådgivning inom foder– och 

likviditetsplanering till 30 procent av ordinarie kostnad.  



Hur hanterar vi effekterna av torkan? 

  

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. Länsstyrelsen kommer 

under kvällen att prata om hur en djurskyddskontroll går till, 

vad man kan tänka på inför en kontroll och vilka brister djur-

skyddsinspektörerna 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 omsorgan-

svariga 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.  

Har du andra frågor inom ämnet som du vill att vi ska ta upp? 

Meddela gärna det vid anmälan. 

Medverkande: Gudrun Haglund Eriksson och Maria 

Mehlqvist, LRF, Niklas Johansson eller Ingrid Andersson 

Växa, Karin K. Andersson, HS Konsult, Joanna Lindell,  

Idamaria Lundström, Hanna Jibbefors, Djurskydd LÄnssty-

relsen, Therese Erneskog, Landsbygd och Näringsliv, Läns-

styrelsen 

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.  

Länsstyrelsen i Örebro län Telefon:010-224 80 00   orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/ 

Länsstyrelsen och Greppa Näringen i samarbete med LRF, 

HS Konsult, Växa och LRF Konsult bjuder in till kurs för 

lantbrukare med anledning av sommarens torka, låga skördar 

och foderbrist.  

Du får tips och råd från rådgivare i länet och en möjlighet att 

ställa frågor och diskutera situationen med rådgivarna och 

andra lantbruksföretagare. 

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. 

Har du andra frågor som du tycker att vi ska ta upp? Meddela 

gärna det vid anmälan. 

Medverkande: Per Willén, LRF, Ingrid Andersson eller 

Niklas Johansson, Växa Sverige, Emelie Andersson, HS 

Konsult AB, Anita Tierneld, LRF Konsult, Helena H Åkerhi-

elm, Länsstyrelsen 

Första tillfället: 

Torsdag 18 oktober, 10.00-14.00 

Goda Rum, Kumla 

Kostnad: Förmiddagsfika ingår. Lunch 110 kronor inklusive 

moms, faktureras i efterhand. 

Anmälan dig senast måndag 15 oktober  

Andra tillfället: 

Tisdag 30 oktober, 18.00-21.00 

Tre sjöars kök, Lindesberg 

Träffen är kostnadsfri. 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. 


