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Ledare:
Det har varit en del utmaningar för jordbruket den senaste tiden, svårigheter att få tag i
insatsvaror och höga kostnader för el och drivmedel som påverkar lönsamheten. Jordbruksverket ser en fortsatt risk för stigande priser för insatsvaror och svårigheter att höja priserna
ytterligare kan i ett negativt scenario leda till att jordbruket tappar en miljard kronor i
sektors-inkomst under 2022 jämfört med 2021, medan bland annat stigande produktpriser
mildrar inkomstbortfallet. Därför har regeringen fattat beslut om ett stödpaket på en miljard
kronor, varav 700 miljarder ska subventionera diesel i jord- skogs- och vattenbruksverksamhet.
300 miljoner kronor kommer att gå till stöd. Regeringen har också gett uppdrag till Jordbruksverket och länsstyrelserna att utforma stödet om 300 miljoner kronor som ska gå till gris- och
fjärderfäsektorerna samt växthusföretag.
På länsstyrelsen har vi också börjat förbereda oss för det nya CAP och landsbygdsprogrammet som har den nya programperioden 2023 – 2027. Det kommer att vara fokus på klimatanpassning och miljöersättningar, satsningar på Greppa Näringen och livsmedelsproduktion är
så klart prioriterat. Vi har också uppdrag om att arbeta med åtgärder i vildsvinspaketet inom
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Det finns tre nya vargrevir i länet, som ännu går under namnen Ulva, Älgmossen och Gryten.
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Marie Nykvist, Per Jonsson

Alla reviren ligger norr om väg 57 mellan - Gnesta och Katrineholm. Vidare håller vi tummarna
för att det inte kommer fler utbrott av fågelinfluensa och kvarka, än de som hittills har visat sig
denna säsong.
Länsstyrelsen har också ett stort och brett uppdrag inom beredskap som till exempel smittskydd, skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap. Och detta nummer
av Aktiv Landsbygd kommer att handla om just beredskap, inte minst för att det finns många
kopplingar till jordbruk och landsbygd. Med ett förändrat klimat ökar risken för både torka och
översvämningar och hur kan man arbeta med att parera dessa förändringar och
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Samhällsskydd och beredskap

TEMA:BEREDSKAP

Länsstyrelsen och krisberedskap
Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna
det regionala arbetet – före,
under och efter en samhällsstörning. Text: Tomas Birgegård
Lägesbilder och samverkan

En viktig del i beredskapen är att ta fram
lägesbilder. Lägesbilder innehåller ofta; vad
som hänt, vad påverkas, vad kan komma
påverkas, vilka åtgärder behöver vi vidta
samt informations- och samverkansbehov.
Länet har inarbetade strukturer och rutiner för hur det går till.

För att kartlägga och analysera risker i
länet tar länsstyrelserna in bland annat
kommunernas risk och sårbarhetsanalyser och sammanställer dem. Ett urval av
risker som berör landsbygden är; stormar
och dess konsekvenser, skogsbränder, torka, epizootier och zoonoser, störningar i
transporter, el, telekommunikation eller
pandemier
Under Pandemin rapporterade länsstyrelsen som mest tre gånger i veckan om läget
i länet utifrån förutbestämda frågor till
Regeringskansliet och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.
Länsstyrelsen har dels den övergripande
rollen i krishanteringssystemet och även
mer direkta uppgifter som exempelvis
betesstöd, skogbrandbevakning, veterinära- och djurskyddsfrågor. Ni kan läsa
lite mer om dessa i detta nummer.
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Förebyggande arbete i vardagen

Länsstyrelsen arbetar med förebyggande
åtgärder för att reducera riskerna och detta
finns reglerat i olika regelverk. Livsmedelsstrategin är ett exempel på nätverk och
forum där förebyggande frågor drivs. Andra
exempel finns i miljöbalken. Mer kopplat
till själva krishanteringen i länet driver länsstyrelsen i samverkan med kommuner, regionen, polisen och Försvarsmakten sex olika
nätverk för att bättre förebygga, hantera
och lära av kriser. Det kan röra sig om allt
från rutiner kring samverkan till planering
inom det civila försvaret.
Tjänsteman i beredskap och krisledning

Om något inträffar har vi en tjänsteman i
beredskap som kan nås av de aktörer som
har behov. Beroende på händelse aktiverar
vi hela eller delar av vår krisledningsorganisation i vilken vi inrättar en särskild stab. Vi
ordnar samverkansmöten för informationsledning och inriktningsbeslut och upprättar
lägesbilder som vi rapporterar till våra aktörer och MSB och regeringen. Dessa utgör
beslutsunderlag för den nationella nivån.
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Djurskydd

FÖRPRÖVNING AV STALL
Text och foto: Henrik Hanell

Caroline Fredriksson och Malin Nilsson är förprövningshandläggare på Enheten vid djurskydd
och veterinära frågor vid Länsstyrelsen i Södermanlands län. Följ med dem när de besöker den
nybyggda ridanläggningen i Arnö som Nyköpings kommun tidigare har ansökt om förprövning
av och som nu ska besiktigas efter byggnationen.
Innan ridanläggningen får tas i bruk ska förprövningshandläggarna kontrollera att anläggningen stämmer överens med de
förprövningshandlingar över djurutrymmen som kommunen
lämnat in, och som har fått godkänt i ett tidigare skede. Förprövningens syfte är att säkerställa att det finns förutsättningar för god
djurhållning. Det kräver mycket kunskap av de sökande för att det
ska bli rätt.
– Något som vi vet är svårt och ofta blir fel är ventilation. Det är
ett vanligt tankefel vid planering av stall att utgå från människors
behov av luft, och det är lätt att förbise det faktum att hästar behöver ett väldigt mycket större luftutbyte, cirka tio gånger mer, än vad
vi gör, säger Malin.
Samtidigt har Malin och Caroline förståelse för att ventilation är ett
krångligt kapitel.
– Det tycker vi också. Tidigare kunde man på SLU i Uppsala
studera till teknikagronom och då ingick mycket mer om ventilation och stallbyggnader, men den möjligheten är sedan ett antal år
borttagen, berättar Caroline som har valt att komplettera sin agronomutbildning med inriktning husdjur, med kurser om byggnadsteknik och byggnadsplanering för djurstallar på SLU Alnarp.
Kommunikation

Sedan ungefär tio år tillbaka har enheten för djurskydd och veterinära frågor vid Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetat aktivt
med att förbättra kommunikationen med länets djurhållare, och
Malin menar att man i dag har ett helt annat sätt att föra en dialog
på.
– I början bestod kommunikationen med sökande i förprövningsärenden mest i att vi skickade brev med kompletteringar och
uppmaningar ”att så får ni inte göra, så här ska ni göra”. Det är
klart att det kunde uppfattas som att vi var en myndighet som inte
lyssnade utan bara kom med ensidiga förmaningar, säger Malin.
Numera är de en av få länsstyrelser i landet som erbjuder så kallade
förprövningsmöten.
– När förprövningsansökan är komplett och inskickad erbjuder
vi de sökande att komma och träffa oss för ett förprövningsmöte där vi går igenom ansökan och kommer med viss input, och
de sökande får möjlighet att ställa frågor direkt till oss. Allt för att
göra ansökningsprocessen mer smidig, berättar Malin. Såväl vi som
de sökande tycker att det fungerar väldigt bra. Sedan pandemin har
vi även gjort förprövningsmötet digitalt genom Skype.
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Länsstyrelsen kontrollerar om fönstrets galler kan stå emot
en hästspark.

Besiktning av anläggningen

På dagens besiktning följer även en djurskyddshandläggare med.
Hennes uppgift är att se om det finns förutsättningar till ett så kalllat 6:4-tillstånd, som beskrivs i 6:e kapitlet, 4 paragrafen i djurskyddslagen. Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till
att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten samt
att de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga ur
djurskyddssynpunkt.
Sofi Hamilton, projektledare för ridanläggningen, och Mia Lundqvist, arkitekt och byggledare, möter upp mitt under ombytet från
civil klädsel till overaller med Länsstyrelsens logotyp och plastöverdrag till kängorna. Stämningen känns avspänd från första stund.
Länsstyrelsens representanter leds in genom huvudingången.
Från platsen där gruppen börjar med en genomgång av ritningarna har man genom ett par panoramafönster en enorm utsikt över
inomhusridbanan.
– Har ni gjort några förändringar jämfört med de ritningar ni har
skickat in till oss? frågar Malin.
– Nej, inga stora förändringar, säger Mia Lundqvist.
Caroline plitar ner småkorrigeringar och siffror på diverse mått som
ändrats eller skiljer sig från den godkända ritningen från förprövningsbeslutet.
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Djurskydd
Sedan börjar rundvandringen. Första stoppet är ett rehabiliteringsstall där ridskoleelever med särskilda behov ska kunna sköta om
hästar i lugn och ro. Rehabiliteringsstallet är utrustat med fem
skötselspiltor och en sjukbox. Allting är skinande rent och luktar
nybyggnation. Hästar och ridskoleelever lyser med sin frånvaro.
Även om skötselspiltorna inte ingår i de delar av ridanläggningen
som ska besiktigas av förprövningshandläggarna går gruppen rutinmässigt in i spiltorna för att känna på gallren. Galler som hästarna
kan nå ska kunna stå emot hästsparkar, och om gallerstängerna kan
ruckas med handkraft kommer de att underkännas.
– Känn här, säger djurskyddshandläggaren. Det går att trycka in
gallren med händerna.

Sofi förklarar att personer i rehabiliteringsprogram här inne ska
kunna spendera tid med en häst i lugn och ro utan att behöva känna stress i grupp, och Mia menar att utrymmet inte ska betraktas
som en regelrätt box, snarare en ”skötselbox” då syftet inte är att
använda det för uppstallning.

Caroline går fram och trycker på gallren medan djurskyddshandläggaren tar fram en mobil och filmar.
All filmning sker med tillstånd från djurhållaren, och är tänkt som
minnesanteckningar för att kunna skriva klart ärendet på kontoret.
Inget material sprids utanför Länsstyrelsen.
– Nu omfattas visserligen inte skötselspiltorna av förprövningen,
förtydligar Malin. Men det är ju något som djurskyddshandläggaren kan anmärka på inför prövningen av tillstånd enligt 6:4.
– Vi får reklamera dem, säger Sofi Hamilton. Det är samma typ
av galler över hela anläggningen. Man kan tycka att galler som är
producerade och avsedda för hästhållning ska hålla sig till föreskrifterna.
Box eller inte box

Ett utrymme som på ritningen är märkt ”rehabiliteringsbox” och
som ligger något avsides från spiltorna fångar förprövningshandläggarnas intresse, och de börjar diskutera vilket syfte boxen har, och
om den trots allt faller under förprövningen. Förvirringen tilltar
när det framgår att det inte är hästar som ska rehabiliteras, utan
människor.

Länsstyrelsen noterar ändring av placering av ligghallens
portar på ritningen.

– Finns det väggar, dörr, vattenkopp – och en inplanerad krubba – så är det en box, säger Malin på ett sätt som låter påskina att
det trots allt inte finns särskilt stort utrymme för tolkning i det här
fallet.
Förprövningshandläggarna prövar att byggnationen upprätthåller
de byggnadsmässiga djurskyddskrav som ställs på utrymmet. Skötselrutiner och drift ingår inte i förprövningen utan det kontrolleras
fortlöpande av djurskyddshandläggarna.
Det avgörande är att utrymmet skulle kunna användas som en box,
exempelvis av en ny ägare. Kruxet är att boxen inte kan bli godkänd
för permanent hästhållning eftersom en häst i boxen ej kommer att
ha möjlighet till hästsällskap dygnet runt, vilket är ett krav.
– Fast det här är ju en kommunal ridanläggning, och det är helt
omöjligt att en häst skulle kunna bli kvar här över natten, förklarar
Sofi. Dessutom har vi redan diskuterat detta med er kollega som
hade hand om ärendet tidigare.
Och det är enda tillfället vid det nästan två timmar långa besöket
där viss frustration kan anas hos projektledare Sofi Hamilton och
byggkonsult Mia som har gjort ritningarna över ridanläggningen.
De två förprövningshandläggarna och djurskyddshandläggaren rådgör och funderar. Kanske går det att klassificera boxen som sjukbox,
med villkor att hästarnas sociala behov kan tillgodoses? De ska höra
efter med sin kollega, som nu har slutat men som initialt hade hand
om förprövningsärendet.

Länsstyrelsen tittar på ligghallens tak som inte har något
snörasskydd vid besöket.
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Efter att ha funderat så kom gruppen fram till att boxen i detta fall är
så stor att två hästar med maximal mankhöjd på 170 centimeter skulle kunna stå i boxen samtidigt om den skulle användas som en sjukbox, så att hästen som behöver vård har sällskap av en annan häst.
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Djurskydd
Aktiv hästhållning

Gruppen kliver in i ligghallen, som är avdelad i två separata sektioner. Förprövningshandläggarna konstaterar att det inte riktigt ser ut
som på ritningen. Ena porten är flyttad från långsidan till gaveln,
vilket innebär att den totala liggytan måste beräknas om. Caroline
plockar fram lasermätaren och noterar resultaten.
Det visar sig att vardera ligghall räcker till arton hästar med en
mankhöjd på 170 centimeter, och inte för 30 hästar som kommunen ansökt om förprövning för.
– Men det räcker gott och väl, säger Sofi Hamilton. Vi kommer
inte att ha fler hästar.
Gruppen går ut och bort till den del som är avsedd för aktiv hästhållning. Hästarna kommer att vistas här en stor del av tiden och
tas in i skötselstall inför ridskoleverksamhet. Grovfoderstationerna
är placerade långt från ligghallarna för att uppmuntra hästarna till
att röra på sig.

Förprövning
Vid ny-, till- eller ombyggnationer av djurstall, hägn
eller annat förvaringsutrymme för djur kan en ansökan
om förprövning behöva skickas in till Länsstyrelsen
innan byggnationen kan påbörjas. Förprövningen är en
granskning ur djurskyddssynpunkt. Förprövningen är
kostnadsfri. Att inte låta förpröva ett stall där det finns krav
på förprövning medför att en särskild avgift tas ut och kan i
allvarliga fall leda till förbud att hålla djur i stallet.

Fakta om ridanläggningen på Arnö
Hästarna i den nya ridanläggningen i Arnö utanför Nyköping
ska vistas i en aktiv grupphästhållning och tas in i skötselstall
inför ridskoleverksamhet. Planerarna av ridanläggningen i
Arnö har tittat på det koncept av aktiv grupphästhållning
som utvecklades i Tyskland under 2000-talet och som
har registrerats under namnet ”Active Stable”. I en aktiv
grupphästhållning är grundtanken att byggnadsplan och
utfodringsrutiner utformas på ett sätt att hästarna på en
begränsad yta ska tvingas röra sig i uppgjorda rörelsemönster
för att komma från en aktivitet till en annan. Målet är att mer
efterlikna hästars naturliga beteende, och på så sätt öva upp
deras sociala förmågor.

Brandskydd & släckutrustning i djurstall
Det är viktigt att ha ett bra brandskydd till sitt

Släckutrustningen ska bestå av brandsläckare

bör vara så raka som möjligt för att enkelt

djurstall för att kunna rädda djuren i händelse

med minst beteckningen 43A 233B C, vilket

utrymma djuren vid brand.

av brand. Stallet ska vara utformat så att det för

motsvarar minst 6 kg pulversläckare.

djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller
likvärdigt skydd mot brand samt godtagbara

•

•

förutsättningar att rädda djuren vid brand.
Det ska vara enkelt att hitta och använda
släckutrustning om en brand skulle uppstå i

•

djurstallet. Text: Caroline Fredriksson
Nedan följer några viktiga punkter att tänka på
gällande brandskydd och släckutrustning i djurstall

•

utifrån rekommendationer från Lantbrukets
brandskyddskommitté, LBK:
•

Det ska inte vara längre än 15 meters
gångavstånd till närmaste släckutrustning.
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•

•

Utrymningsdörrar i djurstall ska ha en fri

Ett alternativ till pulversläckare kan bestå av

bredd av 1,6 m för kor och hästar samt 1,0 m

vattenslang på centrumrulle, förutsatt att den

för gris och får för att medge passage av två

är placerad i frostfritt utrymme.

djur samtidigt.

Släckutrustningen ska vara synligt monterad,

•

Anordningar eller föremål som kan hindra

enkel att ta loss från sitt fäste, lättillgänglig för

utrymning får inte placeras närmare djurstall

människor och inte nåbar av djuren.

än 3 meter om utrymmet intill byggnaden är

Om släckutrustningen inte är synlig ska en

avsett för utrymning.

skylt finnas som visar var släckutrustningen

Mer om brandskydd inom lantbruk och

finns.

för djurstallar går att läsa på Lantbrukets

Djurstall ska ha två av varandra oberoende
utrymningsvägar som bör vara i olika
väderstreck samt att utrymningsvägarna

Brandskyddskommittés (LBK) webbplats med
rekommendationer om brandskydd.
www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen
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Djurskydd

TEMA:BEREDSKAP

Afrikansk svinpest
– hindra smittan från att nå Sverige!
Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom hos gris och sprids mellan
vildsvin och tamgris. Sjukdomen finns ännu inte i Sverige, men däremot i
närliggande områden så som Tyskland, Polen och Baltikum. Text: Marie Nykvist
Man bedömer att grisar i Södermanlands
län, tillsammans med Skåne, Hallands
och Blekinge län, löper större risk att
smittas än grisar i övriga Sverige. Detta
beror på faktorer som befolkningstäthet,
storleken på vildsvinspopulationen, antalet
tamgrisbesättningar och infrastrukturen
i länet. Eftersom Sverige inte har någon
landgräns mot drabbade länder så tar
sig inte sjuka vildsvin hit. Det mest
troliga är i stället att smittan förs in i

vårt land genom mänsklig aktivitet. En
utbredd smittspridning skulle orsaka
stort djurlidande och vara katastrofalt för
grisnäringen.
Du som allmänhet, grishållare eller jägare
kan hjälpa till att hålla smittan utanför
våra gränser. Tänk till exempel på att
ha slutna kompostkärl så att vildsvinen
inte kommer åt matresterna. Kasta inte
matrester i naturen eftersom oupphettade

charkprodukter från länder med afrikansk
svinpest kan sprida smitta. Ge inte
matrester till grisar, det är förbjudet.
Rengör kläder och utrustning om du varit
på vildsvinsjakt i ett smittat land och vänta
dessutom minst 48 timmar innan du
besöker en svensk grisbesättning. Om du
hittar ett självdött eller sjukt vildsvin,
rapportera det på rapporteravilt.sva.se.
Tack för hjälpen! 

Smittskydd och djursmittor i en föränderlig värld:
Konferens 12 oktober 2022
Jordbruksverket och Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA) anordnar
den 12 oktober 2022 för första gången
en smittskyddskonferens. Temat för
konferensen är ”Smittskydd och djursmittor
i en föränderlig värld”. Jordbruksverket och
SVA vill genom Smittskyddskonferensen
rikta uppmärksamheten på betydelsen av
ett stärkt smittskydds- och djurhälsoarbete
i ett bredare perspektiv längs hela

8

livsmedelskedjan. Det är nödvändigt
att stärka arbetet med smittskydd
och djurhälsa för att kunna värna om
livsmedelsförsörjningen, ekonomin och
folkhälsan.
Konferensen hålls den 12 oktober 2022,
på plats i Jönköping om omständigheterna
kring pandemin tillåter det, annars hålls
den digitalt. Inbjudan, information och

detaljerat program släpps efter sommaren.
Konferensen är öppen för alla intresserade.
Håll utkik på Jordbruksverkets
webbplats för mer information! 

Anmäl dig på
Jordbruksverkets
webbplats!
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TEMA:BEREDSKAP

Fågelinfluensaläget i länet
Text: Jordbrukarstöd Foto: Unsplash

Strax innan nyår fick vi ett utbrott av fågelinfluensa i en
hobbybesättning i länet och situationen i Sverige, främst Skåne,
har länge varit besvärlig. Text: Marie Nykvist
Glädjande nog har i skrivande stund inga nya utbrott hos tamfåglar skett sedan årsskiftet,
men man konstaterar fortfarande många fall hos vilda fåglar. Konsekvenserna av smitta i en
tamfågelbesättning är allvarliga. För att hindra smittan från att spridas vidare så avlivas hela
besättningen och gården saneras. Därför är det viktigt att vi hjälps åt för att minska risken
för sjukdomsutbrott.
Länet ingår nu i ett så kallat högriskområde, tillsammans med stora delar av södra Sverige.
Tidigare användes begreppet skyddsnivå 2. I praktiken innebär ändringen av begreppet
inga förändrade restriktioner för fågelbesättningarna, förutom för dig som har fjädervilt.
Läs mer på jordbruksverket.se.
Hör genast av dig till veterinär vid misstanke om sjukdom och rapportera gärna
döda vildfåglar på rapporteravilt.sva.se. Du som har en fågelbesättning ska registrera
den på Jordbruksverket. Registrera den också i länsstyrelsens frivilliga register över
fågelbesättningar i länet. Det hjälper oss att jobba effektivt med smittskydd vid utbrott
av fågelinfluensa. Gå in på länsstyrelsens webbplats och sök på ”Smittskydd” för
registrering. 
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Ge din kalv
en egen gömma
För att din kalv ska ha möjlighet att komma undan från de
äldre djuren en stund och få lite
lugn och ro behöver de ett eget
utrymme, en så kallad kalvgömma. Text: Freja Engström
I lösdriftstallar för am- eller dikor ska det finnas
kalvgömma för kalvar upp till 3 månaders ålder.
Kalvgömman ska vara utformad så att endast
kalvarna kan röra sig fritt in i och ut ur utrymmet och på så sätt komma undan från de äldre
djuren. Varje kalv ska ha tillgång till minst 0,9
kvadratmeter av gömman.
Vad många inte känner till är att det behövs
kalvgömma även i ligghallar för lösgående djur,
om kalvar upp till 3 månaders ålder hålls där
vintertid. Sommartid behövs det inte i ligghallar eftersom det då är lättare för djuren att
hitta en torr och ren liggplats. 
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Jordbrukarstöd

SAM-ansökan

2022

Nyheter i jordbrukarstöden 2022
› Tidigare har länsstyrelsen lagt upp kartor i SAM
Internet, men från och med i år ska du själv skapa
och hantera dina blockkartor. Skickade du in SAM
ansökan 2021 innebär det ingen skillnad, utan dina
blockkartor förs över till din ansökan i år från förra
årets ansökan.
› Om det är första gången du söker jordbrukarstöd i SAM Internet har du inga blockkartor
sedan tidigare. Då kommer du att få en fråga om
du vill lägga till kartblad när du klickar på fliken
för Karta och skifte. Om du svarar Ja på frågan
får du lägga upp kartblad direkt. Funktionerna
för kartbladen hittar du under Kartblad uppe till
höger i SAM Internet.

› Nya begrepp för dig som har djur i ansökan. I
årets ansökan har några begrepp inom de djurbaserade stöden bytt namn. De nya begreppen
infördes i samband med EU:s nya djurhälsoförordning (AHL).
Nytt begrepp
Anläggning

Tidigare begrepp
Produktionsplats

Anläggningens
registernummer

Produktionsplatsnummer
(PPN)

Registrerad aktör

Djurhållare

Djurart

Djurslag

› Under fliken Karta och skifte har vissa dialogrutor ändrat utseende. Några har även fått nya
och ändrade funktioner. Följande dialogrutor har
ändrat utseende:
• Rita nytt block
• Ändra nyritat block
• Rita skifte
• Ändra eller dela skifte
• Skapa skifte runt hål
• Tvärvillkorselement

Miljöersättningarna, ersättningarna för ekologisk
produktion och djurvälfärdsersättningarna ingår i
landsbygdsprogrammet. Eftersom programperioden för landsbygdsprogrammet förlängts med
två år 2021–2022 blir 2022, precis som 2021 ett så
kallat förlängningsår.

› Ny funktion för hotade husdjursraser för att ta
bort djur som lämnat besättningen under hållandeperioden.
• Funktionen att ta bort djur som har lämnat
besättningen från ansökan kan du bara använda
om du skapar en ändring av ansökan. Det gör du
i underfliken Uppgifter för ansökan om djurbaserade stöd.

Det går inte att söka nytt åtagande för vall, zon eller
restaurering bete i SAM 2022.

10

På Jordbruksverkets webbpats kan du se vilka stöd
som går att förlänga, sök på Nyheter i jordbrukarstöden 2022.

Viktiga datum för
jordbrukarstöden 2022
(mer information finns på
Jordbruksverkets webbplats)
› 13 APRIL
• Sista dag att skicka in SAM ansökan för
att få fullt stöd. För att få fullt gårdsstöd
ska du senast 13 april ha minst 4 hektar
jordbruksmark och stödrätter för minst 4
hektar.
• Om du söker någon av ersättningarna för
ekologisk produktion är 13 april sista dag att
anmäla din produktion till det företag som
ska certifiera din produktion.
• Om ett aktiebolag, handelsbolag eller annan
juridisk person söker stödet till unga jordbrukare måste du skicka in underlag som visar
hur ägandet är fördelat. Underlagen ska ha
kommit in till länsstyrelsen senast 13 april.
• Om du odlar hampa ska du senast 13 april
meddela länsstyrelsen vilka skiften som du
sår med vilken sort och hur mycket utsäde
du använder.
› 9 MAJ
• Om din SAM ansökan kommer in efter sista
ansökningsdag minskar ditt stöd. Kommer den
in efter 9 maj får du inga pengar alls.
› 15 JUNI
• 15 juni är sista dag att göra vissa ändringar i
SAM ansökan.
› 30 JUNI
• Om du odlar hampa ska etiketterna på utsädessäckarna ha kommit in till länsstyrelsen
senast 30 juni.
Aktiv Landsbygd 01/2022
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Ny jordbrukspolitik
från 2023
Regeringen har fattat beslut om den strategiska

förgröningsstödet att försvinna för att ersättas av

Överlåta eller ta över mark,
djur eller åtagande

planen, vilken beskriver landets jordbrukspolitik

ettåriga miljö- och klimatersättningar. De nuvarande

2023-2027, till exempel vad du kan få stöd och

tvärvillkoren kommer att kallas grundvillkor där

Om du tar över ett åtagande ska du anmäla övertagandet till din länsstyrelse på blankett Övertagande av åtaganden och utbetalning av miljöersättningar, som du hittar på Jordbruksverkets
webbplats.

ersättning för och vilka mål vi ska uppnå. Förslaget

även vissa krav i det nuvarande förgröningsstödet

är överlämnat till EU-kommissionen som ska granska

finns. Ett nytt grundvillkor innebär att 4 procent

planen under 2022. Sverige och EU-kommissionen

av åkermarken ska användas till icke-produktiva

kommer att förhandla om innehållet i planen under

miljöytor. Undantag för detta ska vara inom de

den här tiden. Det kan alltså bli ändringar i stöden

geografiska områdena med skogsundantag,

och ersättningarna innan kommissionen slutligen

företag med stor andel vall och företag med mindre

godkänner planen.

än 10 ha åkermark. Det kommer att ske en justering

Om du tar över hela SAM ansökan, det vill säga
alla stöd, ersättningar utbetalningar och åtaganden, ska blanketten komma in till länsstyrelsen
innan länsstyrelsen börjar fatta beslut om utbetalning.

av skogsundantagen för att miljöytorna ska hamna
Ambitionen är att öka produktivitet, lönsamhet

där de gör mest nytta, där det finns behov av fler

och konkurrenskraft i sektorn, prioritera djurens

småbiotoper. Godkända miljöytor kan vara träda,

välfärd och höjda ambitioner inom miljö- och

blommande träda, obrukade fältkanter, blommande

klimatområdet. Stöden till jordbruket ska styras mer

fältkanter och gröngödsling. 

Om du tar över delar av SAM ansökan, ska
blanketten komma in till länsstyrelsen senast den

direkt till aktiva jordbrukare och satsningar ska göras

15 juni.

på kunskap och innovationer, stöd till investeringar

På Jordbruksverkets webbplats går

samt unga jordbrukare. Syftet är också att bidra till

information ut löpande om hur arbetet går och

utvecklingen inom Sveriges landsbygder, så att det

vad vi vet just nu. https://jordbruksverket.

även framöver ska vara möjligt att bo och verka där.

se/stod/stod-till-jordbruket-och-

I förslaget kommer stödrätterna att tas bort och

landsbygden-2023-2027

Kom ihåg-lista
• Kontrollera att Era kontaktuppgifter är
uppdaterade
• Svara på kompletteringsbrev
• Läs igenom fel, varningar och observera
som du får i SAM Internet
• RING vid frågor och funderingar
Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM
ansökan 0771-67 00 00
Om vi behöver kontakta dig är det viktigt att du
har rätt kontaktuppgifter i SAM ansökan. Om du
behöver ändra uppgifterna gör du det genom
att logga in på Mina Sidor på Jordbruksverkets
webbplats.
OBS! Om vi på länsstyrelsen ringer upp, visar det
ett 010 nummer: 010 – 223 xx xx.

Aktiv Landsbygd 01/2022
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Landsbygdsutveckling

TEMA:BEREDSKAP

Räcker fodret?

Planering av vallskörd och utnyttjandet av betesmarkerna är viktigt på
alla gårdar med djur. Förutom förberedelsen av årets arbete kan det vara bra att
ha en plan för hur fodret ska räcka om sommaren blir torr.
Sommaren 2018 drabbades många av torka och vattenbrist. Vallskördarna blev små eller uteblev helt och
många blev tvungna att använda vinterns foder till att
fodra djuren på bete eller leta efter nya betesmarker.
Fler djur fick gå till slakt när det inte fanns tillräckligt med vinterfoder. Det kan vara bra att försöka ha en plan för hur fodret ska
räcka till om det blir en torr sommar.
Här kommer några tips
• Prata med grannar och kollegor. Går de att samarbeta mer
kring skörd, beten och skogsbeten?
• Ta hand om dina vallar och betesmarker. Välskötta marker
producerar bättre och kan klara torka bättre.
• Var rädd om fodret. Tänk igenom vad du kan göra för att
minska foderspill och foder som blir dåligt.
• Skörda även trädor och skyddszoner. Men tänk på att det
finns regler för hur tidigt skörden får ske.
• Skörda spannmålen som helsäd

12

Text Helena Larsson

Mark- och betesförmedling
Ett sätt att hitta mer mark kan vara att använda länsstyrelsens
mark- och betesförmedling. Via länsstyrelsens webbplats kan både
den som söker mark och den som söker betesdjur annonsera.
Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva
betesavtal. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att
skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar genom att
söka på Internet.
Det ska till exempel framgå:
• mellan vilka parter det gäller och för vilka marker som avtalet
upprättas
• hur länge avtalet gäller
• hur lång uppsägningstiden är
• eventuella ersättningar/arrendekostnader
• vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem
som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls. På mark
med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt
betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas
och om det finns känsliga träd eller annat som ska skyddas
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•
•
•
•
•

vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning på marken
vem som ansvarar för den dagliga tillsynen och tillgången till
friskt dricksvatten
djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av
djuren i sin stalljournal (gäller ej hästar)
om det ingår tillgång till stall eller inte
vem som står som ansvarig om djur skadas eller orsakar skada

återuppta bete på och hur du ska göra huggning och röjning. Det
finns just nu ingen ersättning för restaurering av betesmarker att
söka. Förhoppningen är att en ny form av ersättning kommer gå
att söka 2023. 

Lantmäteriets webbtjänster
Finns det marker i din närhet som inte betas? Du kan söka fram
vem som äger en fastighet på Lantmäteriets webbplats. Du loggar
in i tjänsten ”Vem äger fastigheten?” med ditt BankId och söker
på kommun samt fastighetsbeteckning för att hitta marken du är
intresserad av. Om du inte känner till fastighetsbeteckningen kan
du hitta den med hjälp av Lantmäteriets tjänst ”Min karta”. Där
kan du zooma in med plustecknet till vänster i bilden och leta dig
fram i kartan till rätt plats. Till vänster i kartbilden finns verktyget
byt kartlager (tre kvadrater liggande ovanpå varandra). Där kan du
byta till en flygbild eller visa fastighetskartan med alla fastighetsbeteckningar.
Restaurering av betesmarker
En mer långsiktig lösning kan vara att öka arealen betesmarker
genom att restaurera och återuppta bete av äldre betesmarker.
Du kan få hjälp av länsstyrelsens rådgivare om du planerar att restaurera betesmarker. Vi tittar på vilka marker som är lämpliga att

Sök stöd för täckdikning, strukturkalkning och kalkfilterdiken
Stöden är den del av det nuvarande landsbygdsprogrammet och du ansöker via Jordbruksverkets e-tjänst.
Läs mer och ansök på www.jordbruksverket.se / Stöd / Stöd till lantbrukare och verksamma på landsbygden .
Vid frågor kontakta Åsa Kuhlau, asa.kuhlau@lansstyrelsen.se

Täckdikning.

Strukturkalk.

Foto Svärtaåprojektet, Länsstyrelsen Södermanlands län

Foto Svärtaåprojektet, Länsstyrelsen Södermanlands län
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Utlysningen
är öppen
fram till 31 mars!
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Smarta träd
För att samhället ska klara både miljö- och klimatutmaningarna nu och i framtiden behöver
vi arbeta mot ett mer variationsrikt landskap. I detta varierade landskap, inklusive
grönstrukturen i städer och tätorter, har träden en central roll. Text: Malin Almquist
En anledning till att träden
är centrala är att de, genom
fotosyntesen, kan ta upp koldioxid från luften i sina gröna
blad. Trädet binder in kol i själva trädet
men också i dess stora rotsystem som finns
under jorden.
En annan positiv effekt som träden har
på sin omgivning är gaserna som träden
släpper iväg genom bladen. Gaserna ger
en kylande effekt som kan sänka temperaturen i en stadsmiljö med flera grader
en varm dag. I dokumentären ”Trädens
superkrafter ” som nyligen sändes på Sveriges television, berättade forskare att träd
och skog har en större kylande effekt än
man tidigare känt till. Träden hjälper även
till med bland annat att motverka erosion,
bidra med vattenhushållningen samt rena
luften på partiklar bland mycket annat.
Klimatsäkra med träd
Även den biologiska mångfalden som är
tätt knuten till enskilda träd, alléer men
också trädområden och skogar, är det viktigt att värna om. Detta eftersom våra ekosystem då stärks. När vi har mer robusta
ekosystem ökar chanserna för att naturen
bättre kan stå emot olika typer av klimatförändringar samt naturkatastrofer både
nu och i framtiden.
Ett varierat landskap som odlingslandskapet; med inslag av åkrar med småbiotoper,
träd- och buskbärande betesmarker, vattendrag samt skogar, är bättre rustat att stå
emot översvämningar och andra effekter
av klimatförändringar, än stadsmiljöer som
till stor andel är asfalterade. Landskap med
inslag av fler våtmarker och större andel
lövträd i skogarna kan bättre stå emot
bränder, än ett landskap med mer grandominerad skog.
Träden ger många arter ett hem
Evolutionen har gjort att träd kan bli äldre
än alla andra växter och djur på jorden, det
14

finns på alla kontinenter träd som är 100
år gamla eller äldre, i Sverige finns exempelvis enstaka ekar som uppskattas vara
mellan 800 och 1000 år.
Äldre träd har alltid höga naturvärden
vilket innebär att mängder av arter är
beroende av trädet som sin livsmiljö. Olika
arter är dessutom beroende av olika trädslag. Att det i en gammal ek kan leva så
många som 800-1500 arter i ett enda träd
är nog välkänt för många.

boplatser i odlingslandskapet kan de också
fortsätta att hjälpa till att pollinera grödor
och fruktträd inklusive jordgubbar. Vildbin är mycket effektivare på att pollinera
än tambiet. Tambiet pollinerar mer, men
bara på grund av att de är många fler till
antalet i bisamhället.
• Gran och tall är Sveriges vanligaste träd
•

Forskarna uppskattade nyligen att det
finns många fler träd på jorden än man
tidigare trott, närmare bestämt
3 biljoner träd, vilket är 7-8 gånger fler
träd

•

En gammal ek har 700 000 löv

•

Äldsta tallen i Sverige är över 700 år
gammal

Träd Ymänniskan
Träd är inte bara viktiga för miljön och
klimatet, de är också viktiga för oss
människor för rekreation och friluftsliv. Mer och mer forskning pekar på hur
naturen kan hela en stressad hjärna, bland
annat har man sett att när man tillbringar
tid i naturen minskar stressnivåerna och
blodtrycket sjunker.
Där trivs olika arter av skalbaggar, fjärilar,
fåglar, fladdermöss och svampar. Enligt
SLU, Artdatabanken är dock granen det
träd som har allra flest arter knutna till sig,
vilket kanske inte är lika känt. Som nummer två kommer tallen och eken kommer
först på tredje plats. Även viden och björk
tillhör de träd som många arter använder
som livsmiljöer och för föda.
Humlor och vildbin behöver träd
SLU har i ny forskning visat att många
pollinerare behöver träd för sin överlevnad,
inte bara örter och blommande buskar.
Träden sälg, lind och lönn är särskilt viktiga för dem, men även körsbärsträd. När
de vilda pollinerarna kan hitta mat och

Tips!
Under 2022 planerar vi en kurs just om träd,
så håll utkik på länsstyrelsens webbplats eller
Landsbygd Södermanlands Facebook 

Har du ett grovt lövträd som är igenväxt
som du vill frihugga ?
Kontakta Rikard Sellberg på telefon
070-577 8438 eller Kajsa Mellbrand
010-223 4305
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Ny förvaltningsplan för vildsvin
i Södermanland
Länsstyrelsen har precis
avslutat arbetet med att ta
fram en plan för vildsvinsförvaltningen i länet. Aktiv
Landsbygd har pratat med
vilthandläggare Jan-Erik
Dalmo som tillsammans med
viltförvaltningsdelegationen
arbetat med framtagandet av
planen. Text: Lovisa Häggström
Jan-Erik, hur är vildsvins-läget i länet?

Vi har i närtid haft flera ”all-time high”.
Jaktåret 2020 –2021 så fälldes över 12 000
vildsvin, år 2019 registrerades 812 kollisioner med vildsvin i trafiken och skadorna i
lantbruket fördubblades 2020 jämfört med
2014 enligt SCB. Tillsammans tyder det på
att vildsvinen haft en stark tillväxt med en
topp de senaste åren.

Om man ska se till 2021 och läget just nu
så finns det flera faktorer som pekar på
ett trendbrott i populationsutvecklingen.
Rapporter från olika intressen visar att det
är färre vildsvin 2021 än tidigare. Något
som också får visst stöd i att antalet vildsvins-olyckor i trafiken minskade till 546
stycken under förra året. Det är för tidigt
för några slutsatser men ska vi nå våra
målsättningar behöver vi bryta tillväxten i
populationen och lite där till.
Vad är problematiken med vildsvin?

Förvaltningsåtgärderna har haft svårt
att hänga med vildsvinspopulationens
utveckling vilket har lett till att skadorna i
framförallt jordbruket nått nivåer som inte
är acceptabla. Problemen som vildsvinen
orsakar handlar ofta om att de äter upp
spannmål för lantbrukare strax innan det
ska skördas eller att de bökar upp nysådda
grödor, vallar, grönytor eller betesmarker.
Vi hoppas på att de lättnader man gjort
kring tillåtna hjälpmedel vid jakt efter

vildsvin tillsammans med insatser för
ökad samverkan och kunskapsspridning
möjliggör att vildsvinsstammen kan hållas
på nivåer som accepteras lokalt.
Berätta om den nya regionala
förvaltningsplanen!

Förvaltningsplanen är en bilaga till vår
Samförvaltningsplan och är ett resultat av
ett regeringsuppdrag vi fick 2020. Syftet är att synliggöra konkreta mål för den
regionala vildsvinsförvaltningen med förhoppning att det ska leda till insatser för
minskade skador orsakade av vildsvin i
jordbruket, färre trafikolyckor med vildsvin
samt ökad kunskap om vildsvin och afrikansk svinpest hos främst jägare, lantbrukare och markägare.
Var finns mer information om
vad som är på gång?

Länsstyrelsens webbplats uppdateras kontinuerligt. Det finns en flik med rubriken
vildsvin där man kan få mer information
och där hittar man även förvaltningsplanen
i sin helhet.

"Om man ska se till 2021 och läget
just nu så finns det flera faktorer
som pekar på ett trendbrott i
populationsutvecklingen."
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Stöd till samhället, eftersök i Julita.

UTBLICK

TEMA:BEREDSKAP

Hemvärnet i Södermanland
Text: Susanne Eklund Foto: Pontus Stenberg

Södermanlandsbataljonen, 27:e Hemvärnsbataljonen,är hemmahörande i
Södermanland med länet som främsta rekryteringsområde. Bataljonen
tillhör Mellersta Militärregionen (MR M).Vi har en bataljonsstab, en
ledningspluton, två insatskompanier, ett bevakningskompani, en båtpluton samt en flyggrupp. Vi finns överallt, alltid.

Hemvärnet är en organisation som verkat
inom Försvarsmakten sedan 1940.
Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt
närområde har under en längre tid försämrats och det pågår tilltagande aktiviteter med inslag som avviker från det vi har
sett tidigare. Försvarsmakten ser en alltmer komplex hotbild som ställer krav på
vår beredskap med gripbara förband som
snabbt kan aktiveras när så behövs. Hemvärnsförbanden är förband med viktiga
arbetsuppgifter som snabbt kan aktiveras.
De är moderna krigsförband med huvuduppgift att bevaka, skydda, ytövervaka samt
i krig störa en motståndare men också stödja
det civila samhället.
Beredskap, hemberedskap?

Vad skulle du göra om din vardag vändes
upp och ner? Kan du hantera en situation
när det inte finns el eller vatten under flera
timmar/dagar? Fundera på hur ett längre
strömavbrott skulle påverka dig och din
gård. Blir du orolig? Fundersam? Nu har du
skaffat dig en mental beredskap. Men hur
är det med din hemberedskap? Har du en
evakueringsplan för dina djur?
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Se över dina rutiner och ditt nätverk. Skriv
ner rutinerna, även ”specialare” så att du
kan lämna över dem om du själv skulle bli
sjuk. Fråga en person redan nu så att du
har en backup, berätta om dina rutiner på
gården innan det blir ett skarpt läge.
Samhällets beredskap att klara allvarliga
händelser börjar med dig som medborgare. I ett läge där mänskliga och ekonomiska värden hotas kommer de offentliga
resurserna att behöva prioriteras på de som
inte kan ta hand om sig själva, de gamla
och sköra och på sjukvården.
Det är en bra idé att planera för att kunna
klara sig själv i minst en vecka. För att klara
en kris är det viktigt att ha tillgång till vatten, värme, mat och kommunikation.
Vad är en kris?

En kris är något som gör att samhället inte
fungerar som vi är vana vid. Det kan vara
skogsbrand, översvämning, cyberattacker, terrorangrepp, störningar i telenätet,
extremt väder, pandemi, epizooti, smitta,
påverkanskampanjer och militära

konflikter. Elen kan slås ut både genom
sabotage och av vädret. Om elen är utslagen
under en lägre tid kan vardagen bli mycket
besvärlig. Värmen försvinner, det blir
svårt att laga och förvara mat, betalkort
fungerar inte, internet och mobilnät
slutar att fungera. Det kan bli svårt att få
tag på livsmedel, medicin och medicinsk
utrustning.

”Som lantbrukare är
du en mycket viktig
kugge i Sveriges
krisorganisation”
Vill du göra skillnad för Sveriges försvar?

Som lantbrukare är du en mycket viktig
kugge i Sveriges krisorganisation.
Det är Ni som har en stor del i Sveriges
livsmedelsförsörjning genom djuren och
spannmålen, ni har maskinerna som
behövs för att röja väg till exempel vid
snökaos, vattentankar att använda vid
bränder, motorsågar för att röja efter
stormen. Det är viktigt att Sverige kan
producera livsmedel och foder även om
det blir svåra förhållanden i landet. Ni
är även en viktig sensor åt Hemvärnet
och Försvarsmakten, ni kan se när
normalbilden förändras i ert närområde.
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Stabschefen vid skogsbrand i Nävekvarn 2019

Samverkan mellan polis, insatschef och Missing people.

”Att tjänstgöra i Hemvärnet innebär eget ansvar,
personlig utveckling och en härlig gemenskap”
Det är inte alls ovanligt att lantbrukare
även är engagerade i Hemvärnet.
Vi i Södermanlandsbataljonen
behöver dig som redan gjort militär
grundutbildning eller värnplikt som bland
annat skyttesoldat i ett insatskompani
eller bevakningskompani. Du kommer
då att utbildas till skyddsvakt samt få
stridsutbildning för att kunna lösa våra
skarpa uppgifter på bästa sätt. Vi behöver
även specialister. För att bli specialist
behöver du inte ha någon tidigare militär
utbildning. Specialist är till exempel
sjukvårdare, fordonsförare, hundförare,
mc-ordonnans, stabsassistent, signalist.
Dessa soldater utbildas av någon av de
många frivilliga försvarsorganisationer
som finns i Sverige. Alla som söker en
befattning i Hemvärnet genomgår en
säkerhetsprövning innan placering i ett
förband. Att tjänstgöra i Hemvärnet
innebär eget ansvar, personlig utveckling
och en härlig gemenskap.
Vår höga beredskap prövas kontinuerligt
då vi ofta sätts in när Försvarsmakten ger
stöd till det civila samhället vid exempelvis
skogsbränder, översvämningar och eftersök
av försvunna personer.
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Södermanlandsbataljonen har även stöttat vid epizooti i samband med utbrott av
fågelinfluensan. Vi har stöttat och fortsätter tjänstgöringen även detta år åt Folkhälsomyndigheten med insamling av Covid-19
prover.
Hemvärnet utgör huvuddelen av Försvarsmaktens personal och alla som tjänstgör i
Hemvärnet är frivilliga. Istället för anställning tecknas ett tjänstgöringsavtal med Försvarsmakten om att öva ett visst antal dygn
per år för utbildning och träning, men
också tvingande tjänstgöring vid exempelvis
hemvärnsberedskap. 

Följ oss gärna på
Facebook och Instagram,
Södermanlandsbataljonen

Kan du Sveriges viktigaste
telefonnummer?
112

Nödnummer vid fara för liv,
egendom och miljö

1177

Sjukvårdsrådgivning på telefon

114 14

Polisens nummer vid ickeakuta ärenden

113 13

Informationsnummer vid olyckor
och kriser

Besöka eller kontakta oss!

›

För din säkerhet! är en informationsträff
på tre timmar där du får lära dig hur du
kan förbereda dig redan idag. Det är Försvarsutbildarna som håller i utbildningen
och den är kostnadsfri.

›

Svenska Blå Stjärnan är en ideell organisation som utbildar medlemmar för att de
ska kunna hjälpa till vid större utbrott av
djursmitta eller annat krisläge inom djurområdet. Här kan du få hjälp om du skulle
drabbas.

›

Kontakt: Du som är intresserad av vad en
befattning i Hemvärnet kan innebära, kan
skicka in en intresseanmälan på
www.forsvarmakten.se/homeguard-info/
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Kompentensutveckling
F Ö R D I G PÅ L A N D S B YG D E N

Smakrik och blomstrande
besöksnäring

Håll utkik i länsstyrelsens kalender efter
våra aktiviteter!
www.lansstyrelsen.se/smakrikbesoksnaring

Under namnet "Smakrik och blomstrande besöksnäring" ordnar vi föreläsningar, kurser, företagsbesök och rådgivning för besöksföretag på landsbygden i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro
och Södermanlands län. Du som har ett boende, servering,
gårdsbutik eller annan besöksverksamhet på landsbygden är
välkommen på aktiviteterna.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så du inte missar våra
aktiviteter.

Kerstin Bjäresten Osmark

Greppa Näringen hjälper dig att
utveckla ditt lantbruk!

Länsstyrelsen organiserar löpande
kurser inom Greppa näringen

Länsstyrelsen i Södermanlands län kan erbjuda rådgivning till lantbrukare utan kostnad inom Greppas
rådgivningsprojekt.
Greppa Näringen erbjuder rådgivning för gårdar med minst
50 hektar eller 25 djurenheter. En rådgivning genom Greppa
Näringen innebär alltid gårdsnytta och du får förslag som ger
ökad lönsamhet för dig som lantbrukare.
Rådgivaren utgår från gårdens driftsinriktning och dina mål som
företagare. På www. greppa.nu kan du söka upp grepparådgivare i Södermanlands län. Där hittar du vilka moduler som
Greppa erbjuder och kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen.

kerstin.bjaresten.osmark@lansstyrelsen.se, 010-224 94 11

Under våren och sommaren organiseras bland annat kurser i
foderberedning, precisionsodling, ERFA-träffar för dikalvsproducenter samt fältvandring om öppna diken – Håll utkik i vår
kalender på webbplatsen!

Anslut dig till Greppa Näringens
rådgivning
Vill du bli rådgivningsmedlem kontakta
Klas Fredriksson, Länsstyrelsen

010 223 43 84
eller besök Länsstyrelsens webbplats.

Gå med i Greppa
Näringen och boka din
rådgivare idag
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Kompentensutveckling
F Ö R D I G PÅ L A N D S BYG D E N

Du kan få kostnadsfri
rådgivning på din gård!
Funderar du över hur du ska ta
hand om dina betesmarker och
slåtterängar? Vill du lära dig
mer om de kulturmiljövärden
som finns på din gård? Vill du veta hur du
kan restaurera en naturbetesmark? Länsstyrelsen erbjuder enskild rådgivning för
dig som är lantbrukare om skötsel av ängar, naturbetesmarker och andra natur- och
kulturvärden knutna till odlingslandskapet. Rådgivningen är kostnadsfri och sker
på din gård/arbetsplats. Du får skriftlig
dokumentation efter mötet som beskriver
vad ni kom fram till kring skötselåtgärder.
Välkommen att kontakta våra rådgivare!
Malin Almquist

010-223 43 66
malin.almquist@lansstyrelsen.se
Helena Larsson

Kurs:
Smarta och vackra träd
Träd har en central roll att spela både i klimat- och miljöarbetet. På kursen fokuserar vi på
vilka åtgärder markägare och
lantbrukare kan välja bland för att bidra i
detta och hur man kan få hjälp att frihugga de grövsta lövträden. Fokus ligger vidare
på trädens biologiska mångfald och kulturmiljövärden både på gården och i betesmarkerna samt förstås på trädens smarta
egenskaper.
Tidpunkt:

5 maj kl. 16:00-18:30
Plats:

010-223 42 65
helena.larsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen organiserar löpande
kurser inom Ett rikt odlingslandskap

Under våren och sommaren organiseras bland annat kurser i byggnadsvård,
kunskapsdag om naturbeteskött, fältvilt,
skogsbete och Ängens dag – Håll utkik i
vår kalender på webbplatsen!

Ekologisk
produktion
Driver du ekologiskt lantbruk eller trädgårdsföretag, eller är intresserad av
att ställa om?
Då erbjuder Länsstyrelsen kostnadsfri rådgivning inom ekologisk potatis
och frilandsgrönsaker, ägg och fjäderfä
samt växtodling, mjölk- och köttproduktion.
Anmälan till aktiviteter samt kontaktuppgifter till rådgivare finns på vår
webbplats

Åkerö säteri, Bettna
Vi bjuder på kaffe, smörgås &
en trädbroschyr

Vi organiserar även webbinarier, kurser och fältvandringar löpande – håll
utkik på webbplatsen för mer info!

Anmälan på Länsstyrelsens
webbplats!

För mer information kontakta:
Jenny Askenfelt

010-223 43 73

Aktiv Landsbygd 01/2022
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Tro inte på allt du
tänker

3

frågor till...
... Helena Larsdotter,
samordnare för
pollineringsuppdraget

1. Vad innebär pollineringsuppdraget?

Länsstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att stärka förutsättningarna för
vilda pollinatörer.
Jag är anställd för att samordna, vägleda och hjälpa de aktörer i länet som har
verksamheter som direkt eller indirekt
påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer. Till exempel så arbetar jag med
att sprida information om pollinatörer
och tipsa om åtgärder man kan göra på
sin mark för att gynna biologisk mångfald, men jag samordnar även arbetet på
Länsstyrelsen och gentemot andra myndigheter så vi alla jobbar åt samma håll.
En stor andel av Sveriges cirka 3 000
pollinerade insektsarter - bin och andra
steklar, dag- och nattfjärilar, flugor
och skalbaggar - är akut hotade och
vi behöver agera innan det är för sent.
Hoten mot våra vilda pollinatörer än
många, till exempel förlust av livsmiljöer som ängsmarker, färre blommor,
användning av bekämpningsmedel, invasiva främmande arter som tränger undan
inhemsk flora och fauna, klimatförän-

dringar och bebyggda och exploaterade
områden som blir fler och bidrar med
barriärer, buller och ljusföroreningar.
Det här är extremt allvarligt eftersom
75% av våra grödor är insektspollinerade
och värdet av de ekosystemtjänster som
pollinering är en del av, är större än hela
världens samlade BNP. Insekter bidrar
också till nedbrytning, frigörande av
näringsämnen i jorden, förbättrar jordstrukturen, sprider frön och hämmar
parasiter och skadegörare – så att bidra
till att öka biodiversiteten på sin mark är
till stor nytta även för en själv.
2. Kan du ge tips på vad man kan göra
för att främja vilda pollinerare på sin
gård eller trädgård?

Jag arbetar efter devisen ”Ingen kan göra
allt, men alla kan göra något”. Pollinatörer behöver - precis som vi - någonting att äta, någonting att dricka och
någonstans att bo. Med ganska enkla
och billiga medel kan man åstadkomma mycket. Pollinatörerna behöver
blommor, gärna många olika arter och
med blomning över hela säsongen. Sälg

och andra tidigt blommande arter är
extra viktiga. Skapa en äng om du har
möjlighet. Vatten kan vara i form av en
damm, men även grunda fat med lite
sten och vatten är jättebra. Sist men inte
minst kan man bidra till boplatser genom att ha död ved och/eller blottad sand
tillgängligt för bobyggande.
Sök på Vilda pollinatörer på länsstyrelsens webbplats. Där finns det en
mängd tips på enkla och effektiva
åtgärder som gynnar den biologiska
mångfalden och samtidigt ger bättre
skördar.
3. Har du några egna favorit-pollinerare?

Nej, faktiskt inte. Det är klart att vackra dagfjärilar och ulliga humlor är
fina, men missa inte de mer oansenliga
insekterna som flugor och steklar, som
faktiskt utför den största delen av pollineringen! Jag blir allra gladast när jag ser
många olika sorters pollinatörer i min
trädgård, då vet jag att jag drar mitt strå
till stacken för en rikare biodiversitet.
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