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Sprutjournalen är gratis och finns i dagsläget för iPhone 

och iPad. Sök i Appstore efter sprutjournal.  

Nedan följer ett antal funktioner och innehåll i appen: 

• Uppgifter om registrerade preparat från KemI.  

• Du fyller i: gård, fält, gröda, sprutförare, tidpunkt, 

skyddsavstånd (fasta och anpassade) samt preparat 

och dos.  

• Appen kontrollerar att valt preparat är registrerat i 

den valda grödan och att dosen inte är högre än  

maxdosen.  

• Syfte fylls i automatiskt.  

• Finns krav på dokumentation om blommande  

vegetation kommer en fråga upp om detta.  

• Appen håller reda på om preparatet har krav på  

karenstid.  

• Du kan komplettera med egna frivilliga  

kommentarer.  

• Villkoren för respektive preparat finns under info. 

• Du kan skapa och spara egna preparatblandningar. 

Lagra och skicka 

Sparade journaler lagras i appen och kan sedan skickas 

som pdf-dokumnet med e-post till dig själv eller annan 

valfri adress. Du kan välja att sammanställa journalerna i 

tidsföljd eller gruppera ihop dem för varje fält.  

Har preparatet karenstiden får du fråga om skördedatum 

när du skickar iväg journalen med e-post.  

Om du har synpunkter på funktionen av appen eller  

förslag på förbättringar, kan du gärna vända dig till  

Växtskyddscentralerna via epost  

Vaxtskyddscentralerna@jordbruksverket.se 

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, Helena Åkerhi-

elm, 010-224 84 27, Tobias Kindvall, 010-224 84 42  

eller Therese Erneskog 010-224 84 22. 
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Sprutjournal i telefonen 

 Utnyttja möjligheterna i Klimatklivet  

Måndag 5 februari, 09.30 - 11:30  

Restaurang Vallgatan 43, Fjugesta och  

Lekebergs bioenergi 

Välkommen på en informationsträff om möjligheterna 

att söka Klimatklivet och ett studiebesök på Lekebergs 

bioenergi! 

Klimatklivet är ett investeringsstöd som är tänkt att snabba 

på omställningen till ett fossilfritt Sverige med lägre växt-

husgasutsläpp. Det finns många områden där lantbrukare 

har möjlighet att få stöd. En klimatsmart investering kan få 

upp till halva investeringskostnaden i stöd.  

 

 I programmet: 

• Åsa Ödman, Länsstyrelsen berättar om Klimatklivet 

med särskild inriktning mot lantbruket och solcells-

stödet.  

• Claes Schneider, Berga gård berättar om hur han bytte 

olja mot flis, delvis med hjälp av Klimatklivet. 

• Studiebesök på Lekebergs energi. 

Anmäl dig senast den 31 januari via mejl till: 

asa.odman@lansstyrelsen.se.   

Vi bjuder på kaffe och smörgås.  

Träffen avslutas med studiebesök utomhus.  

Växtskyddscentralen har tagit fram en sprutjournal för telefoner och läsplattor. Med den kan du 

dokumentera växtskyddsarbetet och vara säker på att alla nödvändiga uppgifter kommer med. 



”Det handlar om självförsörjnings-

grad, arbetstillfällen, klimat och  

närproducerade livsmedel. ” 

Måndag 29 januari, 09.00 - 12.00  

  

Länsstyrelsen Örebro; lokal Fagertärn 

Vad kan offentlig upphandling bidra med på kort och 

lång sikt?” En återkoppling från höstens träff. Vad 

hände sedan, hur har vi gått vidare? 

I programmet:  

Nytt från Upphandlingsmyndigheten med Monica 

Sihlén. Hur har processen fortskridit i kommunerna? 

En presentation från medverkande kommuner. Hur 

går vi vidare? 

Anmälan: Snarast, dock senast 24 januari 2018 

till AnnaKarin Landin via epost  

annakarin.landin@hush.se  

Hjärtligt välkomna! AnnaKarin Landin, Hushåll-

Nya möjligheter att köpa/sälja  

råvaror – ”andelsjordbruk” 

Måndag 29 januari, 13.00 -15.00   

Länsstyrelsen Örebro, lokal Fagertärn 

Om och hur en producent kan förvissa sig om att sälja 

sin produktion på ”rot”. 

I programmet:  

Vad är ett ”andelsjordbruk”?  Medverkande: produ-

cent Frida Tortela, Jakob Eriksson, Sipplunda,  mål-

tidsekolog, Carolin Vallgren, Lindesberg, samt Mo-

nica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten, ev. kostchef 

Katarina Lindström, Kramfors. Hur skulle vi kunna 

arbeta med den här modellen? Hur går vi vidare? 

Anmälan: Snarast dock senast 24 januari 2018 till  

AnnaKarin Landin via epost  

annakarin.landin@hush.se 

Hjärtligt välkomna! AnnaKarin Landin, Hushåll-

ningssällskapet och  Åsa Lindin, Länsstyrelsen. 
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Eldrimners inspirationsdag i 

Hallsberg  

Tisdag 6 februari, 08.30-17.00 

Alléskolan, Hallsberg 

Prova på olika former av mathantverk tillsammans 

med erfarna mathantverkare. Ysta ost och gör din 

egen yoghurt, tillverka korv, baka surdegsbröd eller 

koka fin marmelad och sylt av trädgårdens eller  

skogens bär. Det är ett unikt tillfälle att testa och  

utveckla dina kunskaper tillsammans med erfarna 

mathantverkare.  

Kostnad: 1 200 kr + moms. Lunch och fika ingår. 

Betalning på plats via Swish/Kort alt. via faktura. 

Läs mer på och anmäl dig senast 17 januari via 

Eldrimners webbplats www.eldrimner.com under  

Utbildningar. Sök på Inspirationsdag i Örebro.   

Kurs i att renovera fönster 
 
Lördag 3 februari , 09.00 - 16.00 

Kavat Snickeri, Fiskinge 425, Odensbacken 

Är du landsbygdsföretagare och har en gammal lada, 

smedja, bod eller någon annan äldre ekonomibyggnad 

där fönstren är i dåligt skick? Då har du nu chansen 

att gå en fönsterrenoveringskurs! Som kursdeltagare 

får du prova på samtliga moment via renovering av 

egna medhavda fönster. Målet med kursen är att du 

ska kunna genomföra underhåll och enklare reparat-

ioner med traditionella material och metoder. 

Information och anmälan: Therese Erneskog  

0709-390486; therese.erneskog@lansstyrelsen.se 

Anmäl dig senast 26 januari. Begränsat antal platser 

Kostnad: 500 kronor (inkl moms). Kaffe, lunch ingår. 

tel:%20+46702078256

