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Nummer 2 2022 PDF-version | Prenumerera 

Kom ihåg att ansöka om undantag för icke-ekologiskt utsäde! 
Du som är ekologisk lantbrukare ska använda ekologiskt utsäde så länge det finns tillgängligt. 
Nu är i stort sett allt vårutsäde slut i databasen för ekologiskt utsäde organicXseeds. Du som 
därför behöver använda icke-ekologiskt obetat utsäde måste i år ansöka om individuellt 
undantag. 

Ska du odla ekologisk matpotatis måste du köpa ekologiskt utsäde till 10 procent av din 
matpotatisareal och sedan ansöka om individuellt undantag för att få odla icke-ekologiskt obetat 
utsäde på resten av arealen. 

Du ansöker om undantag hos ditt kontrollorgan via organicXseeds. Ansökan ska vara beviljad 
innan sådd eller sättning. 

Hjälp våra vilda pollinatörer! 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/natur-och-landsbygd/information-till-verksamma-pa-landsbygden/kompetensutveckling-och-radgivning/utsikt.html
https://se.organicxseeds.com/
https://se.organicxseeds.com/


 
  

 
   

  
 

  

 
 

 

     

   

De vilda pollinatörerna är oerhört viktiga, både för jordbruket och för naturen. Tyvärr minskar 
livsutrymmet för många arter. Tack och lov finns det mycket som vi kan göra, inte minst i 
jordbrukslandskapet där många av dem lever. En bra åtgärd är till exempel att bevara sälgar, 
vars blommor besöks av pollinatörer på våren. 

Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr med tips på hur du som markägare och brukare av 
jordbruksmark kan hjälpa våra vilda pollinatörer. 

> Ladda ner eller beställ broschyren på Länsstyrelsens webbplats 

> Intressant information om pollinering och möjliga åtgärder på Naturvårdsverkets 
webbplats 

7 april 2022 kl. 08.30 – 16.15 

Branschdag för livsmedelsnäringen i Värmland 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/djur/hotade-arter/vilda-pollinatorer.html
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/pollinering/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/pollinering/


 
 

 

 
 

 

 

  
  

  

 

Den värmländska livsmedelskedjan behöver som alla andra branscher utvecklas. Därför bjuder 
nu flera organisationer in till en Branschdag för den värmländska livsmedelsbranschen. Temat 
för dagen är ”Framtidens verktyg för en lönsam och hållbar livsmedelskedja”. 

Dagen riktar sig till företagare i branschen, beslutsfattare, kostansvariga och tjänstepersoner i 
kommuner och Regionen. Vi tror att du är en av dem som både vill utveckla det egna företaget 
och påverka andra i branschen. 

> Mer information på Nifa:s webbplats 

VAR: Nöjesfabriken. Karlagatan 42, Karlstad. 

KOSTNAD: Gratis 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 4 april 

Anmäl dig här! 

https://www.nifa.se/nyheter/branschdagen-2022-7-april/
https://nifa.se/anmalan/


 

 

   

  

   

 
   

 
 

  
   

  

Träffar kring ängar till sommaren! 

Vill du träffas på en slåtteräng? 

Vi kommer att ha tre träffar med anknytning till ängar under sommaren. 

Först ut är en ängsdag i Tiskaretjärns naturreservat, Sunne kommun, lördagen den 2 juli. Drop-in 
klockan 10.00 – 15.00, kom när det passar dig! Ingen anmälan. Du får prova på att slå med lie, 
hässja, vässa lie med slipsten eller knackning, gå guidade turer om blommor och kultur i 
landskapet. Fikaförsäljning. 

Dagen efter, söndagen den 3 juli, kommer det att bli en fortsättningskurs för dig som redan 
provat på lieslåtter. Även denna kurs blir på Tiskaretjärn. 

Den 13 eller 14 juli kommer vi att ha en grundkurs i lieslåtter i Ivarsbyn, Östervallskog. 



   

   
 

 

 
 

 

  
 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

          
 

       
 

 
 

 

Det finns begränsat antal platser på de två kurserna. 

Mer information om upplägg och anmälan kommer i årets andra nummer av Utsikt 
Värmland. 

Utsikt nyhetsbrev kompletterar vår egenproducerade tidning Utsikt 
Värmland, tidningen för lantbrukare och övriga som är intresserade av 
landsbygdsfrågor. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och detta 
nyhetsbrev används för att förmedla aktuell information mellan numren. 

Nyhetsbrevet och aktiviteter som omnämns, finansieras helt eller delvis 
med medel från Landsbygdsprogrammet. 

Om du vill avsluta din prenumeration skickar du ett e-postmeddelande till 
utsikt.varmland@lansstyrelsen.se. Självklart går det också bra att kontakta oss per telefon. 

Länsstyrelsen Värmland 

651 86 Karlstad Webbplats: www.lansstyrelsen.se/varmland 

Besöksadress: Våxnäsgatan 5 Följ oss 
Telefon 010-224 70 00 

E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns på lansstyrelsen.se/dataskydd 

mailto:utsikt.varmland@lansstyrelsen.se
mailto:varmland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/varmland
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
https://www.facebook.com/lansstyrelsen.varmland/
https://twitter.com/Lst_Varmland
https://www.instagram.com/lstvarmland/
https://www.youtube.com/user/LstVarmland
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