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Det bubblar på landsbygden av 
fantastiska idéer och företag, inte 
minst inom mat. Det är grunden till en 
levande landsbygd. I detta nummer kan 
du läsa om några möjligheter som finns 
för att utveckla ditt företagande och 
dina idéer ytterligare. 
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den 28 november. 

Redaktionen
Ann-Sofie Hedberg
010-224 84 26
ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se

Helena Åkerhielm
010-224 84 27
helena.akerhielm@lansstyrelsen.se

Ingalill Kämmerling
010-224 84 31
ingalill.kammerling@lansstyrelsen.se

Susanne Lindeborg
010-224 86 31
susanne.lindeborg@lansstyrelsen.se

Therese Erneskog
010-224 84 22
therese.erneskog@lansstyrelsen.se

Åsa Lindin
010-224 84 32
asa.lindin@lansstyrelsen.se

Gröna Bladet ges ut av 
Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro
Telefon: 010-224 80 00
E-post: grona-bladet.orebro@lansstyrelsen.se
Ansvarig utgivare: Anita Norén

Tryck: Danagårdslitho, Ödeshög, 2019
Publikationsnummer: 2019:33
Omslag: Mostphotos 
Foto ledare: Helena Åkerhielm
Layout: Länsstyrelsen i Örebro län

Det förflutna  
och framtiden
Kunskapen om det förflutna, 

historien, är ett nödvändigt 
instrument för att vi ska 

kunna orientera oss i samtiden. Vi 
kan inte använda historien som mall, 
men den är en nödvändig referens 
för att vi ska kunna orientera oss i 
våra liv, och för att vi ska kunna fatta 
kloka och genomtänkta beslut.

Ska vi kunna verka effektivt för en 
mer levande landsbygd, då krävs 
verkligen kunskap om det förflutna. 
Vi får inte förirra oss i Bullerbyns 
hölassromantik, där glada barn 
vandrar bekymmersfritt på idylliska 
grusvägar på väg mot den fryntlige 
lanthandlaren, som ständigt står 
beredd med den välfyllda karamell-
struten. Det är en subjektiv litterär 
skildring, och den tid som inspirerat 
författarens fantasi kommer inte att 
återvända. Vi måste inse att urbanise-
ringen är en process som pågått länge, 
den styrs inte av politiska beslut, det 
är en långvarig samhällsutveckling 
som påverkas av många faktorer, 
inte minst människors fria val. Vi 
måste istället utifrån en nykter syn 
på det förflutna, skapa nya och väl 
fungerande strategier för att forma 
framtiden på landsbygden.

Ett sätt är att lyfta fram det unika, 
och där har vi våra kulturmiljöer. 
Kulturmiljöerna flyttar inte på sig, de 
är knutna till platsen. De är unika 
och de finns ingen annanstans. På 
landsbygden finns många av våra 
mest intressanta kulturmiljöer, 

kyrkoplatserna till exempel. Medel-
tidskyrkorna berättar om den tid då 
Sverige var en kulturell del av det vi 
idag kallar Europa, och då dagens 
skarpa kontraster mellan stad och 
land inte fanns. 

Medeltidskyrkorna är landets första 
stenbyggnader, och den kyrkliga 
konsten binder oss också samman 
med den centrala europeiska 
kulturen. Den kyrkoantikvariska 
ersättningen kan ses som en 
glesbygdsinvestering från staten. 
Cirka 460 miljoner kronor fördelas 
årligen genom stiften till Svenska 
kyrkans församlingar för att vårda 
och underhålla det kyrkliga kultur-
arvet, och flertalet kyrkor i vårt land 
ligger i glest befolkade områden. Idag 
glest befolkade områden, vi vet inte 
hur det ser ut i en framtid. 

Kyrkorna är i ett gott skick, men 
användningen minskar. De är intres-
santa besöksmål, våra träkyrkor i 
länet lockar till exempel många 
besökare från Centraleuropa. 
Historien ger bygden identitet 
och attraktivitet, och kan vända 
utvecklingen i positiv riktning. 
Ett sådant exempel är Tångeråsa. 
Sommartid arrangeras sedan några 
år ”Sommar i Tångeråsa kyrka”, 
som lockar besökare från hela 
landet, och engagerar en stor del av 
lokalbefolkningen. Grunden är ett 
forskningsprojekt. Kunskapen om 
kyrkobyggnaden har skapat intresse 
och engagemang i bygden, och den 

medeltida träkyrkan har återtagit sin 
roll som samlingspunkt i bygden och 
stärkt den sociala gemenskapen. 

Aktiviteterna kring Tångeråsa kyrka 
har redovisats på internationell nivå 
som ett gott exempel på kulturmiljöns 
betydelse för att skapa en positiv 
utveckling i glesbygden. Det är inga 
konstigheter man gjort i Tångeråsa, 
allt bygger på traditionella aktiviteter. 
En intressant kulturmiljö, professionell 
kunskap och ett starkt engagemang, 
har varit tydliga framgångsfaktorer för 
en positiv utveckling. Så det händer 
mycket positivt kring kulturmiljöer i 
den så kallade glesbygden! 

Raoul Hjärtström, antikvarie

Antikvarie Raoul Hjärtström
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Känner du till Agro Örebro?
Under våren och sommaren har Agro Örebro arbetat hårt för att få kontakt 
med er, länets livsmedelsproducenter. Ni producenter är viktiga eftersom 
Agro Örebro ska arbeta för att öka konkurrenskraften i vår regionala 
livsmedelsproduktion.
TEXT: HELENA ÅKERHIELM FOTO: MOSTPHOTOS & PRIVAT

Kanske träffade du Johan Hedström, 
Malin Myrhberg eller Kadir Osman 
vid fältvandringen på Nybble i juni 
eller på Matmarknaden i Wadköping. 
Kanske har du redan anmält intresse  
att vara delaktig på olika sätt i utveck-
lingen av den regionala livsmedelspro-
duktionen. Om du inte gjorde det och 
vill veta mer är du välkommen att höra 
av dig till dem. Du kan också besöka 
den nyligen lanserade webbplatsen, 
agroorebro.se. Där du kan hitta mer 
information om bakgrunden till Agro 
Örebro och vad som är på gång. 

Stockholmsmarknaden 
En intressant nyhet är ett 
samarbete mellan Agro Örebro 
och detaljhandelskedjan Muji, 
tillsammans med några av länets 

livsmedelsproducenter. Den 16 augusti 
var det premiär för försäljning av 
några av länets livsmedelsprodukter 
mitt i Stockholms city, i Mujis 
lokaler i Åhlénshuset. Från länet 
finns i dagsläget produkter från 
Karintorps, LOKAL, Lycktäppan och 
Bergslagens grönsaksförädling. De står 
tillsammans med fler lokala produkter 
från våra närliggande län som nu ingår 
i samarbetet. 

Nyligen lanserade Stockholms län 
sin livsmedelsstrategi och i den lyfter 
de bland annat Stockholms beroende 
av de omkringliggande länen för att 
försörja sin befolkning med mat. Här 
finns det möjligheter för Örebro 
att i samarbete med närliggande 
läns producenter leverera regionala 
produkter till storstaden och den stora 

befolkningen som 
bor och rör sig där.

Alla som är 
livsmedelsproducenter
Detta är förstås bara en 
del i arbetet för en konkurrenskraftig 
livsmedelsproduktion i länet. Oavsett 
vad du har för produktion på din gård 
är du en del av livsmedelskedjan och 
en viktig partner för Agro Örebro. 
Uppstarten av verksamheten sker 
inom ett tvåårigt projekt finansierat 
via Länsstyrelsen, med pengar till 
genomförandet av den nationella 
livsmedelsstrategin. Målet är att Agro 
Örebro ska bli en långsiktig neutral 
regional aktör som arbetar för att stärka 
de regionala gröna näringarna. Här har 
du möjlighet att vara med och påverka.
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Kontakt: Agro Örebro 
Projektansvarig  
Johan Hedström  
johan.hedstrom@agroorebro.se 
073-762 22 63

Projektsamordning 
Malin Myhrberg
malin.myhrberg@agroorebro.se
072-995 90 31

Webbplats
agroorebro.se

Lokalt, regionalt och nationellt 
för länets livsmedelskedja
När du läser detta har det gått ett drygt halvår sedan Agro Örebro drog igång. De 
har jobbat intensivt för att dra upp riktlinjerna för verksamheten och börja med 
aktiviteter som bidrar till målen för verksamheten.

Att utveckla affärslös-
ningar och samarbeten 

kring logistik med 
mera är en av många 

åtgärder som kan bidra 
till att förbättra konkur-
renskraften för länets 

producenter. Men Agro Örebros 
uppdrag är brett och rör alla er i vår 
livsmedelskedja. 

Seminarie i Riksdagen
Under sensommaren och början av 
hösten har Agro Örebro intervjuat 
lantbrukare i primärproduktionen 
men också producenter inom föräd-
lings- och industriled.

 – Vi ville veta vilka utmaningar 
målgrupperna har och vilka områden 
som ses som prioriterade för oss att 
arbeta med. I intervjuerna frågade vi 
också vad de anser behöver under-
lättas för att skapa en mer effektiv 
livsmedelsproduktion, säger Malin 
Myhrberg.

Den kunskapen tog de med sig 
på ett frukostseminarium i Sveriges 
riksdag den 25 september, ett möte 
som Agro Örebro initierat. Du kan 
läsa mer om det på agroorebro.se. 
Senare i höst kommer allt detta följas 
upp med ett mellansvenskt event.

 – Detta event kommer att utgöra 
fortsättningen på arbetet med inter-
vjuer och de frågor vi diskuterat i 
Sveriges riksdag. Det eventet är tänkt 
att utgöra starten för vårt arbete 
framåt.

59 000 nya medarbetare
Inom livsmedelsproduktionen 
är, liksom i flera andra branscher, 
kompetensförsörjningen en stor 
utmaning. 

 – Det finns ett matchnings- och 
ett kompetensproblem, vilket leder 
till att företagen inte kan utöka sin 
produktion, anställer personal med 
fel kompetens, undviker investeringar 
och söker arbetskraft utomlands. 
Dessa problem hindrar företagens 
möjligheter att utvecklas och bromsar 
tillväxten i livsmedelssektorn, säger 
Johan Hedström.

Agro Örebro vill arbeta med denna 
fråga och har därför lämnat in en 

ansökan om pengar för att anta en 
del av utmaningen. Under hösten 
kommer de att kontakta ett antal 
primärproducenter för att få hjälp 
med att definiera hur en branschan-
passad utbildning skulle kunna tas 
fram.

 – Är vi lyckosamma i vår ESF- 
ansökan hoppas vi kunna genomföra 
två utbildningsomgångar fram till 
och med 2021, utbildningar som 
speglar länets lantbrukares behov och 
önskan om innehåll. I sammanhanget 
blir det viktigt att förändra bilden av 
att landsbygden erbjuder ”lätta” jobb.

Mer om Agro Örebro
En stor del av Agro Örebros uppdrag 
är att arbeta med att genomföra 
delar av målen i den nationella 
livsmedelsstrategin och Örebros 
regionala handlingsplan för 
livsmedel. Projektet drivs av den 
ideella föreningen Agro Öst som 
också driver Agro Sörmland. Agro 
Örebro har startats på initiativ av 
Länsstyrelsen i Örebro och finan-
sieras via Landsbygdsprogrammet. 

Läs mer på agroorebro.se

Malin Myrhrberg, projektsamordnare Johan Hedström, projektansvarig

”Det finns ett 
matchnings- och ett 
kompetensproblem, 
vilket leder till 
att företagen inte 
kan utöka sin 
produktion, anställer 
personal med fel 
kompetens, undviker 
investeringar och 
söker arbetskraft 
utomlands.”
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Hallå där  
Tommy Johansson!
Mullhyttans Gräv & Schakt AB har fått subventionerad 
rådgivning om ekonomi och digitala medier hos 
företaget Nercia AB. 
TEXT: MAJA CARDELL FOTO: MULLHYTTANS GRÄV OCH SCHAKT

Varför anlitade ni rådgivare?
Jag har fått samtal från mediabyråer 
som vill sälja tjänster för att hantera 
Google ads. Därför ville jag lära 
mig vad Google ads är och hur det 
används. Jag fick kontakt med Johan 
Bollman på Nercia AB och han 
berättade då om möjligheten att få 
ta del av subventionerad företags-
anpassad rådgivning inom digitala 
medier och ekonomi. Genom att få 
kunskap blir det lättare att avgöra om 
det är en tjänst vi ska köpa in eller 
göra själva. Vi har i flera år haft en 
mediabyrå som har skött bland annat 
vår webbplats, men nu tänker vi 
försöka mer själva. 

Vad lärde du dig?
Nu har jag lärt mig vad Google ads 
är för tjänst och hur den fungerar. 
Genom att ta del av rådgivningen och 
få en egen kurs fick vi en bra inblick 
i vad de olika erbjudandena vi får 

handlar om.  Nu har jag kunskapen 
att avgöra om det är en tjänst jag 
kommer tjäna på att hantera själv 
eller om vi behöver ta in hjälp. Jag 
fick även veta att en del av de erbju-
dande jag fått på marknadsförings-
tjänster har varit av det slaget att de 
inte används längre, vilket är bra 
information. 

Vad har rådgivningen 
för betydelse för er?
Det är viktigt för oss som driver 
företag i den här storleken att ha 
kunskap om vad tiden och pengarna 
går till och hur vi ska använda dem.  
Budgeten för marknadsföring är 
ofta mindre i små företag. Då är det 
extra viktigt att tiden och pengarna 
vi investerar ger något som når fram 
till kunderna. Därför lönar det sig att 
lägga ner några timmar för att lära sig. 

Hur gick rådgivningen till?
Vi började med att planera in en 
startträff och därefter fyra träffar till. 
Varje tillfälle med ett nytt steg. Johan 
kom till oss på kontoret i Mullhyttan 
och det var var väldigt skönt, att få 
befinna sig i den egna miljön och 
med egen dator. Johan hade ett 
tydligt sätt att lära ut, det var enkelt 
att förstå de olika stegen och ta till 
sig informationen. Jag är väldigt nöjd, 
det var väl investerade pengar. 

Hur tänker ni att ni ska använda 
den nya kunskapen?
Vi står i ett vägskäl om vi ska 
göra arbetet med webbplats och 
marknadsföring själva eller inte. 
Ibland kan det ju vara så att man gör 
ett försök själv men det blir dåligt. 
Nu har vi fått kunskap och kan välja 
att lägga mer tid på att det blir bra 
eller anlita ett annat företag. Med 
kunskapen blir vi mer bekväma med 
att ta det beslutet.  

Google ads är ett bra och enkelt 
sätt för små företag att synas. Små 
företag behöver all hjälp de kan få 
och då är den här rådgivningen 
bra, den rekommenderas. Det sker 
även många generationsskiften i 
branschen, så ny kunskap kan vara 
bra för många.

Resultatet av rådgivningen är inget 
som vi ser nu direkt, det kommer 
att synas om ett tag. Nu kan jag själv 
läsa de rapporter som går att dra 
ut från olika konton och förstå vad 
statistiken säger, det kunde vi inte 
tidigare. Nu förstår vi resultatet av 
våra satsade pengar. 

Nercia kan erbjuda rådgivning inom 
ekonomi och digitala medier.
Rådgivningen subventioneras via 
Landsbygdsprogrammet. Du betalar 
endast 30 procent av kostnaden.  
Kontakta Nercia  om du vill veta mer:  
Johanna Almeen 070–256 44 15, 
johanna@nercia.se.

Grundades 1982
Drivs av: Mikael Johansson
Anställda: 7 
Kontor i Mullhyttan och arbetar i 
södra delarna av länet. 

Utveckla ditt företag 
med mentorskap
Mentorskap är ett fantastiskt verktyg för den som vill utveckla sig själv och sitt företag. 
Det menar Claudia Suraga som driver Gro mentorprogram. Här har du som företagare 
möjlighet att kostnadsfritt delta, skapa nya kontakter och få en mentor utvald för just dig.
TEXT: HELENA ÅKERHIELM FOTO: PRIVAT

Gro mentorprogram är riktat till dig 
som är aktiv i de gröna näringarna. 
Det passar särskilt bra för företag 
som genomgår en förändring eller 
som har en tanke på att genomföra 
en förändring i företaget. Det kan 
handla om att skala upp eller skala 
ner verksamheten, utveckla affärs-
idéer eller att säkra och få en bättre 
balans i verksamheten.

 – Det passar också för den som 
känner att den har utrymme för att 
granska sitt företag eller sig själv som 
företagare. I perioder av förändring 
kan det vara mycket som bubblar inom 
en som vill ut, säger Claudia Suraga.

En annan viktig fråga är att hitta en 
hållbar balans i företagandet, både 
mentalt och ekonomiskt. 

 – Många företag är bara en eller 
två personer. Om en blir sjuk så faller 
nästan halva verksamheten. Hur man 
försäkrar och skyddar sig mot risker 
är en annan typ av hållbarhet.

Mentor från annan bransch
Av de som redan deltagit i 
programmet hittar vi en bredd av 
företag inom grön sektor, till exempel 
lantbruksföretag med primär- 
produktion, olika trädgårdstjänster, 
handelsträdgårdar med mera. 

 – Många av deltagarna är nya 
entreprenörer eller företagare som 
har drivit företagandet till en viss 

nivå, men ännu inte uppnått de 
mål som de satt upp. Det kan vara 
att nå ut till kund, omsättningsmål, 
produktkvalitet etcetera. 

Det mest efterfrågade hos företa-
garna har varit att få kontakt med och 
stöd av någon som kommer från en 
annan bransch. 

 – Företagarna har redan tillgång 
till expertkunskap inom sitt område 
men kan behöva lite hjälp och stöd att 
utveckla själva företagandet. 

Välkommen nu i oktober
Om du är intresserad eller nyfiken 
kan du antingen ansöka direkt via 
webbplatsen eller höra av dig till 
Claudia direkt. Denna omgång pågår 

från hösten till början av sommaren. 
Det blir cirka fyra halvdagsträffar 
med olika teman anpassade efter era 
behov. Du får också kontakt med en 
mentor från en annan bransch som är 
utvald för att passa dina behov. Ansök 
nu i oktober. Det är först till kvarn 
som gäller.
Är du nyfiken och vill veta mer är 
du välkommen att ringa Claudia. 
Kontakt: claudia@gromentor.se. Du 
får gärna ringa, telefonnummer till 
Claudia hittar du på webbplatsen, 
gromentor.se.

Du kan också läsa om programmet 
på gromentor.se.

Programmet subventioneras via 
Landsbygdsprogrammet.

Claudia Suraga
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Massor av lokal  
mat och aktiviteter
Nu har hösten rivstartat och vi med den. Nyligen släpptes årets 
Cajsa, ett magasin som lyfter fram lokala företag och sprider 
kunskap om vad vårt lilla men sjudande län kan erbjuda. 
TEXT: ÅSA LINDIN FOTO: ÅSA LINDIN & HELENA ÅKERHIELM

I magasinet kan du läsa fina 
reportage om flera av våra lokala 
livsmedelsföretag. Dessutom 

finns en karta med cirka 70 
livsmedelsproducenter som höll 
öppet hus under första helgen i 
september. Magasinet har jobbats 
fram av Davide Lindqvist, som bland 
annat driver ”Krogensomintefinns”, 
och Richard Ekbom, RIMA Seafood 
AB. De är två av länets stora 
drivkrafter när det gäller lokal mat. 
Magasinet har i år finansierats via 
Landsbygdsprogrammet. 

Välbesökt marknad
Davide och Richard står också bakom 
Wadköpings matmarknad som lockar 
besökare från hela Mellansverige. I år 
firade marknaden fem år och över  
30 000 besökare kom och njöt av 
länets delikatesser. 

På marknaden hade vi 
Länsstyrelsens ”Öppna kök” i 
samarbete med kocken Fredrik 
Kämpenberg. Där presenterade 
Fredrik några av länets 
livsmedelsföretagare. Vi pratade 
bland annat om surdeg, öl och 
grönsaker och hade provsmakning 
av olika slag. Allt från pesto på 
morotsblast till den lite slemmiga 
fisken sutare. Den överraskade med 
att vara riktigt god, även om den 
visade sig innehålla mycket ben. 

Besökarna blev ofta förvånade över 
hur något som man vanligtvis inte 
äter kan smaka så gott. Det hölls 
även en bejublad kocktailduell där 
bartenders fick tillreda mocktails 
(alkoholfri drink) av sådant som de 
hittade på marknaden. Allt var både 
gott och snyggt att se på. Vinnaren 
blev en Blody mary med sting.

Smaka på Närke
Under den internationella 
hästtävlingen Segersjödagarna i 
Östernärke, 24–25 augusti, fanns 
många olika utställare. Däribland 
vi från Länsstyrelsen som visade 
upp morotens möjligheter. I tältet 

”Smaka på Närke” bjöds besökarna 
på variation av morot i fyra delar: En 
lite syrlig morotspuré, bakad och söt 
morot, salt friterat skal och sedan 
friterad blast, som ger lite beska. För 
den som lyckades få in hela skapelsen 
i en tugga blev resultatet det kocken 
Niklas Edgren kallar ”umami”, den 
femte smaken. Tänk att moroten, den 
lokalaste av allt lokalt i Östernärke, 
kan bli en delikatess och komma in 
i ”finrummet” som den femte smaken. 
Det är något vi ska vara stolta över och 
lyfta fram i ännu fler sammanhang.

Vi vill passa på att hylla ALLA 
entreprenörer som jobbar för 
att vi ska få fler och starkare 
livsmedelsföretag, ni är alla hjältar!

Matresan guidar  
dig till mathantverk
I Örebro län finns en mängd 
entreprenörer som jobbar 
med mat på ett eller annat sätt. 
Den 7–8 september höll drygt 
70 av dem extra öppet under 
arrangemanget ”Matresan” och 
bjöd alla att komma. Detta gav 
möjlighet för intresserade kunder 
att se fåren vars mjölk blir glass, 
besöka fiskaren på Vinön eller ta 
en öl på ett mikrobryggeri. Ja, det 
fanns många olika besök att hinna 
med under ett fåtal dagar. Men 
de flesta kan du förstås besöka 
året om. Därför vill vi tipsa om 
kartan i matmagasinet Cajsa eller 
matresanorebrolan.se. Där hittar 
du alla de livsmedelsföretagare 
som deltog i Matresan och när de 
vanligtvis har öppet för besök. Ta 
chansen att se maten på plats. Det 
blir inte bara en trevlig utflykt 
utan även en fantastisk guidning 
bland våra lokala mathantverkare 
och producenter.

Bild till vänster: Mocktails – tävlande 
bidrag i kocktailduellen. Alkoholfria 
drinkar skapade av det som fanns på 
marknaden. 

Bild i högra hörnet: Sutare – godare än  
vad man kan tro. 

Bild i mitten till höger: lokal delikatess – 
morot i fyra variationer som ger smaken 
umami. Skapad av kocken Niklas Edgren. 

Om du inte redan 
fått en Cajsatidning 

kan du hämta den i recep-
tionen hos Länsstyrelsen. 

Den finns även på några av 
länets turistbyråer och hos 

flera lokala livsmedels 
företagare och restau-

ranger.
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Storytelling – utveckla ditt besöksföretag
Som besöksföretagare på landsbygden kan du få rådgivning om storytelling.

TEXT: MAJA CARDELL FOTO: MOSTPHOTOS

Är du intresserad av att lära 
dig mer om storytelling kan 
du vända dig till företaget 

Kistone. De beskriver storytelling 
som att det ”skapar tydlig identitet 
och starka och hållbara idéer som går
att omvandla till lönsamma upple-
velser”. Det ska förstås alltid bygga på 
äkta berättelser.

Under en rådgivning får du tips 
på hur du formar berättelserna och 
förmedlar dem i utvecklingen av ditt 
företag. Det kan innebära att våga 
berätta om sina misstag och vilka 
nya vägar som företaget tog, bjuda 
på sig själv och den unika berät-
telsen. Historier kan förmedlas på 
flera olika sätt i text, video, muntligt, 
på webbplatser, sociala medier och 
även genom att andra skriver om din 

 

verksamhet. Med berättelsen kan du 

även få hjälp att styra din inredning, 
marknadsföring, grafisk formgivning 
med mera och få ett helhetsgrepp i 
din verksamhet.

Vill du lära dig mer om att 
förstärka upplevelsen av ditt företag 
och att jobba med storytelling som 
marknadsföring är den subven-
tionerade rådgivningen en bra 
möjlighet. Som företagare betalar du 
30 procent av rådgivningskostnaden, 
resterande finansieras via Lands-
bygdsprogrammet. 

Som besöksföretagare kan du få 
subventionerad rådgivning, både 
i form av företagsträffar och som 
enskild rådgivning på ditt företag 
inom projektet Smakrik och blomst-
rande besöksnäring. Det finns många 
olika inriktningar på träffarna och 
rådgivningen. En av dem är story-

telling en metod för marknadsföring 
som används av flera stora företag 
och besöksmål.
Andra områden inom vilka du kan få  
rådgivning är:
• Tillgänglig besöksverksamhet – 

lönsamt för alla
• Trädgårdsvård – att bevara och 

utveckla en historisk trädgård
• Trädgårdsdesign – med trädgården 

som skyltfönster
• Matlagning – höj matupplevelsen
• Marknadsföring på webben och i 

sociala medier
• Sälj mer i din gårdsbutik. 

Kontakt:  
Kerstin Bjäresten Osmark 
Länsstyrelsen Västmanland 
010-224 94 11, kerstin.bjaresten.
osmark@lansstyrelsen.se

Projektet Smakrik och blomstrande besöksnäring drivs gemensamt av länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala, Örebro, 
Södermanland och Stockholm genom medel från Landsbygdsprogrammet. Läs mer på Länsstyrelsen i Västmanlands 
webbplats lansstyrelsen.se/vastmanland under fliken Lantbruk och landsbygd> Utveckling av landsbygder> 
Kompetensutveckling och rådgivning> Smakrik och blomstrande besöksnäring

Klimatklivet är tillbaka!
Har du en bra idé som kan 

bidra till att minska ditt 
företags klimatpåverkan? 

Du kan söka investe-
ringsstöd för att utföra 

åtgärden.
Perioden för ansök-

ningar är 24 september 
till 23 oktober, sedan blir 

det nya omgångar under 
2020. Men för att hinna 

ansöka, få beslut och bli klar med 
åtgärden innan nästa års skörd är det 
bra att vara ute i tid. Observera att 
man inte får påbörja åtgärden innan 
man fått beslut. 

Mer information om Klimatklivet 
på Naturvårdsverkets webbplats, 
naturvardsverket.se/klimatklivet
eller kontakta Länsstyrelsen,  
Åsa Ödman, 010-224 84 41,  
asa.odman@lansstyrelsen.se

Gläntan i skogen
Ässböle gård, Gläntan i skogen, 
bjuder på gårdsupplevelser  
och stenugnspizza. 

TEXT & FOTO: ÅSA LINDIN

En skön sommareftermiddag tar vi 
bilen och åker långt, ja faktiskt känns 
det väldigt långt, ut i skogen. I en 
solbeströdd dal ser vi får som betar 
och doften av pizza tränger sig in 
genom bilrutan. Då förstår vi att vi 
kommit rätt. Här är den, pizzan jag 
hört talas om.

På Ässböle i södra länet bor Arne och 
Regina som tillsammans med familjen 
driver småskaligt jordbruk. Pizzerian 
är ett resultat av svärsonen Joels vilja 
att skaffa en stenugn. Det är Mathilda 
och hennes man Joel som står vid den 
nybyggda uteserveringen och lagar 
stenugnsbakad pizza i Gläntan i Skogen. 
Regina berättar att det var under 2018 
års konstrunda de provade att baka 
stenugnspizza och att det blev väldigt 

uppskattat. Så inför denna säsong 
bytte de ut partytältet och byggde 
en uteservering med tak och det ena 
ledde till det andra. Idag är det full 
aktivitet på gården. 

Pizzerian är bara en del av allt som 
händer, men den lockar besökare och 
det är inte konstigt i den här miljön. 
Den fantastiska utsikten över fåren 
i dalen och hönsen som springer 
fritt gör platsen ännu mer rofylld. 
När maten är uppäten tar vi en titt i 
den lilla butiken och sedan en kort 
promenad och tittar på hästarna och 
grisarna. 

Ässböle är en gård där genera-
tioner trivs och tillsammans bygger 
de en trivsam plats dit vi som 
besökare är varmt välkomna.

På gång i 
betesmarkerna
Det är fortfarande aktiv 
säsong för fältbesök i 
betesmarkerna. 

Vi som arbetar med betesmarker 
på länsstyrelsen är ute och besöker 
marker i olika ärenden:
• Om du sökt betesmarksåtagande 

för särskild skötsel kommer 
länsstyrelsen ut på besök för att 
bedöma om din mark har särskilda 
natur- och kulturvärden som kräver 
särskild skötsel.

• Om du sökt restaureringsåtagande 
i år så kommer vi ut och bedömer 
om marken uppfyller villkoren 
för restaurering. Vi upprättar 
då en restaureringsplan i 
samråd med dig. Om du gick 
in i ett restaureringsåtagande 
för 5 år sedan är det nu dags för 
fältbesök och slutbesiktning av 
restaureringen. Om du behöver 
finjustera något innan vi kommer 
ut, så är det dags att göra det nu.

• Om du är osäker på vad du ska göra 
med din betesmark eller före detta 
betesmark kan du kontakta oss för 
att boka kostnadsfri rådgivning. Då 
kommer vi ut på fältbesök.

• Ängs- och betesmarksinventeringen 
pågår för fullt. Det är en 
inventering av de mest värdefulla 
ängarna och betesmarkerna. 
Inventeringen omfattar 
naturvärden- och kulturmiljöer 
över hela landet. Dessa uppgifter 
används till uppföljning och 
utvärdering av miljöersättningar 
och andra åtgärder för natur- 
och kulturmiljö. Resultatet kan 
också ligga till grund för olika 
forskningsuppdrag, rådgivning eller 
samhällsplanering. 



Rapportera i tid till CDB
Du kommer väl ihåg att rapportera dina nötkreatur till CDB? Händelser såsom inköp, 
försäljning och slakt ska rapporteras inom sju dagar.

TEXT: ANN-SOFIE HEDBERG FOTO: MOSTPHOTOS

Märkning, journalföring och 
rapportering av nötkreatur till CDB 
är ett tvärvillkor. Brister i märkning, 
rapportering och journalföring kan 
ge ett procentuellt avdrag på dina 
jordbruksstöd. Du får dessutom inget 
nötkreatursstöd för de djur där in- och 
uthändelser under räkningsperioden 
har rapporterats för sent. Detta 
gäller även om du till exempel har 
köpt ett djur av någon annan som 
inte har märkt, journalfört eller 
rapporterat djuret på rätt sätt under 
räkningsperioden. Räkningsperioden 
för 2019 var från 1 augusti 2018 till 31 
juli 2019.

Vanliga brister
Den vanligaste bristen som  
upptäcks när Länsstyrelsen gör 
kontroller är att djur som lämnat 
besättningen inte har rapporterats ut 
från CDB. Ofta rör det sig om djur 
som gått till destruktion, till  
exempel gamla kor eller kalvar som 
dött. Hemslaktade djur glöms  
också ofta bort. Ha som vana att se 
över ditt CDB-innehav ibland.  

Det är bra att skapa rutiner  
för att rapportera ut även de djur 
som inte säljs till slakt  
eller som livdjur.

Produktionsplatsnummer för beten
Sedan den 21 januari 2016  
behöver du som har nötkreatur 
inte föra någon journal om 

rapporteringen sker elektroniskt  
till CDB. Använder du undantaget 
måste du däremot rapportera när  
du flyttar djur mellan  
olika produktionsplatser, till 
exempel beten. Kom ihåg att  
beten som ligger mer än 500 meter  
från huvudgården ska ha ett eget 
produktionsplatsnummer.
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Utbetalningsplan för jordbrukarstöden hösten 2019
7 oktober 
Delutbetalning, 75 procent av totala 
beloppet av miljöersättningar och 
kompensationsbidrag.

25 november
Första utbetalningstillfället för 
gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till 
unga jordbrukare och nötkreatursstöd.

2 december
Andra utbetalningstillfället för 
gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till 
unga jordbrukare och nötkreatursstöd. 
Slututbetalning av miljöersättningar 
och kompensationsbidrag påbörjas i 
december.

Jordbruksstöden  
ställer krav på skötsel
All jordbruksmark som du söker 
gårdsstöd för ska brukas och skötas. 
Som jordbruksmark räknas åkermark, 
betesmark och slåtteräng.

Krav på underhåll
Du måste hålla din jordbruksmark fri 
från sly och igenväxning. Du behöver 
också se till att åkermarken inte 
försumpas.

Krav på aktivt brukande
Om du söker gårdsstöd ska det tydligt 
synas att du gjort något av det här på 
varje skifte senast den 31 oktober:
• Odlat
• Låtit beta
• Putsat
• Slagit av
• Jordbearbetat

Några undantag från 
årligt aktivt brukande
• Skyddszoner som ingår i 

miljöersättning för skyddszoner 
behöver du inte skörda, putsa 
eller beta för att få gårdsstöd. 
Du måste däremot underhålla 
växtligheten på marken så att 
skyddszonens förmåga att begränsa 
läckage av bekämpnings- och 
växtnäringsmedel bevaras.

• Om det är första året du har din 
mark i träda behöver du inte putsa 
eller slå av den.

• Du som har träda med en 
blandning av grödor som är 
särskilt anpassad för att gynna 
insekter, fåglar och vilt, till exempel 
en viltåker eller en skalbaggsås, 
behöver inte putsa eller slå av.

Dags för nytt 
godkännande av 
sprutan?
Nu är det snart tre år sedan 
kravet på att lantbruks-
sprutor som används ska vara 
godkända av Jordbruksverket 
(26 november 2016). För att 
kunna bli godkänd måste 
sprutan ha genomgått godkänt 
funktionstest och sprutan ska 
testas minst vart tredje år om 
den används. Godkännandet 
från Jordbruksverket gäller 
också tre år från funktions-
testets datum.

Du kan använda en nytill-
verkad spruta i högst tre år 
utan godkännande men det är 
viktigt att ha köpehandlingar 
tillgängliga vid en eventuell 
kontroll från kommunen. 

Ingen påminnelse
Det går inte ut någon påmin-
nelse om att det är dags att 
göra nytt funktionstest och ny 
ansökan om godkännande så du 
behöver ha koll på intervallen 
själv. Om du är osäker kan  
du mejla namn, adress och 
kontrollmärkesnummer till  
vaxtskydd@jordbruksverket.se. 

Är det dags för ett nytt 
tillstånd? Boka en tid med 
funktionstestaren och ansök 
sedan om nytt godkännande 
via Jordbruksverkets e-tjänst, 
Ansök om godkännande av 
spridningsutrustning för 
växtskyddsmedel.
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LEVA – lokalt  
engagemang för vatten
Nyligen rapporterade forskare att de nu ser en positiv 
förändring när det gäller tillförseln av växtnäringsämnen 
till Östersjön. Åtgärder som gjorts genom åren har börjat ge 
effekt. Men de framhåller också att det fortfarande finns behov 
av fortsatta åtgärder, bland annat i jordbruket. 

TEXT: HELENA ÅKERHIELM FOTO: PRIVAT

Det finns många olika åtgärder 
som görs i jordbruket 
för att minska risken för 

övergödning av sjöar och vattendrag. 
Men för att de ska få bra effekt och 
vara kostnadseffektiva är det viktigt 
att de görs på rätt plats. 

Lokalt samarbete
Det finns goda exempel på att 
samarbete och stöd kring ett 
vattendrag underlättar för att få till 
bra vattenvårdsåtgärder. Det är också 
en av anledningarna till satsningen 

”LEVA – lokalt engagemang för 
vatten” som finansieras via Havs och 
vattenmyndigheten. Totalt finns nu 
20 så kallade pilotområden i Sverige 
och ett av dem är ”Blackstaån och 
Tysslingen”. 

Projektet i Blackstaån drivs 
av Anna Eklund, Hjälmarens 
vattenvårdsförbund i samarbete 
med markägarna i området, LRF 
och Länsstyrelsen. Målet är att 
tillsammans hitta de åtgärder som 
passar bäst i området och på olika sätt 
få dem genomförda. Förhoppningsvis 
kan detta också inspirera fler att 
arbeta på liknande sätt kring sina 
egna vattendrag. 

Att ta saken i egna händer
Är du nyfiken på hur det har fungerat 
på andra ställen är du välkommen 
till Närkes Kil den 2 oktober. Då 
kommer Otto von Arnold, Jordberga 
gård i Skåne hit för att berätta om hur 
markägarna kring Tulltorpsån tog 
saken i egna händer. De bildade en 
ekonomisk förening och har sam- 
arbetat, sökt pengar och genomfört 
cirka 50 olika vattenvårdande projekt 
kring det gemensamma vattnet. 
Det bland annat genom att teckna 
markavtal och betala mark- 
intrångsersättningar till medverkande 
lantbrukare. Denna kurskväll följs upp 
med en studieresa till Tulltorpsån den 
5 och 6 november. På vägen ned görs 
också ett studiebesök.

Anna Eklund och  
Hjälmarens vattenförbund 
Om vad Hjälmarens vattenvårds-
förbund kan hjälpa till med:
• Bolla idéer och samordna

Har du en idé, men vet inte riktigt 
om den fungerar? Eller vill ha ett 
bollplank? Då kan du kontakta oss, 
så hjälper vi dig. Vi samordnar er 
också gärna med andra som har 
liknande projekt på gång.

• Veta mer om effektiva åtgärder 
Vill du ha mer kunskap om vad 
du som verksamhetsutövare eller 
fastighetsägare kan göra för att 
bidra till förbättrad vattenkvalité? 
Vi arrangerar föreläsningar, 
fältvandringar och studieresor på 
temat – aktiviteter som är öppna för 
alla intresserade.

• Hjälp att söka pengar
Behöver du extra medel för att 
genomföra din åtgärd? Vi hjälper 
dig gärna att hitta och söka finan-
siering – gärna samordnat med 
andra liknande åtgärder i området.

• Stöd att handla upp entreprenör
Behöver du hjälp att handla upp 
entreprenör för att utföra åtgärden, 
kan vi även bidra med stöd för det.

Kontaktuppgifter
Anna Eklund
vattensamordnare  
fokus Blackstaån 
070-251 18 72
anna.eklund@hjvvf.se

Undvik smitta 
Vad kan du göra för att hindra att din häst blir sjuk eller sprider 
smitta? Frågan blev mycket aktuell under början av året.

TEXT: ÅSA HELDEMAR FOTO: MOSTPHOTOS

Under vinter/våren rapporterades ett 
flertal fall av den neurologiska formen 
av abortvirus i Stockholms- och 
Uppsalaområdet. Utbrott av det här 
slaget är ovanliga. I vårt län har vi i 
år haft fall av kvarka, och ett fall av 
kastning/abortering av foster på grund 
av EHV-1. Hästinfluensa, kvarka och 
virusabort (EHV) är alltid aktuella. 

Det här kan du göra för att undvika att 
din häst blir sjuk eller sprider smitta:
• Smittskyddsplanera ditt stall. 

Fundera på vilka åtgärder som går 
att vidta i stallet för att kunna hålla 
hästarna helt åtskilda från varandra. 
Oftast är det bäst med ett extra stall 
eller utebox helt skild från andra 
hästar och med avskilda hagar. 
Både nya, besökande och sjuka 
hästar kan behöva hållas isolerade. 
Om du ska bygga ett nytt stall är det 
bra att redan från start planera för 
att kunna avskilja hästar. 

• Håll nya hästar isolerade i minst 
3 veckor innan de får träffa stallets 
övriga hästar. Kontrollera gärna de 
nya hästarnas temperatur dagligen 
samt håll noggrann koll på hur de 
mår.

• Undvik samtransport av hästar 
från olika stall.

• Stalla aldrig upp dräktiga ston 
med tävlingshästar eller hästar som 
träffar andra hästar.

• Undvik att utsätta dräktiga ston 
för stress. Det kan aktivera EHV-1 
viruset, som efter en genomgången 
infektion finns kvar i kroppen. 

Viruset gör ingen skada så länge det 
inte aktiveras.

• Flytta inte dräktiga ston till nya 
stall. Där finns nya smittor och 
flytten kan också innebära en stress 
som aktiverar ett vilande abortvirus.

• Vaccinera dina hästar. Ett bra 
vaccin finns för hästinfluensa. Vid 
ökad risk för influensa rekommen-
derar SVA att hästar vaccineras igen 
redan efter 6 månader. Det finns 
även ett vaccin mot herpesvirus till 
dräktiga ston.

Tänk på hygienen:
• Tvätta händerna.
• Byt kläder vid behov. 
• Sköt om de friska hästarna först, 

alternativt ha olika personer som 
sköter friska respektive sjuka hästar.

• Använd inte samma utrustning 
och redskap till sjuka och friska 
hästar. Några av sjukdomarna 
smittar genom att hästarna 
nyser ut droppar i luften, andra 
genom indirekt kontakt via kläder, 
utrustning, redskap och inredning.

• Tänk på att stallet kan behöva 
saneras efter sjukdom, eftersom 
vissa smittor kan sitta kvar länge i 
inredningen.

Kontrollera temperaturen. Om du 
misstänker att din häst varit i kontakt 
med smittad häst: 
• Kontrollera temperaturen varje dag 

i en vecka. 
• Försök att undvika att din häst 

träffar andra hästar under tiden.



Avsändare: 
Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL 
JORDBRUK

Kurser och utbildningar
TULLSTORPSÅN – DÄR MARKÄGARNA 
TOG SAKEN I EGNA HÄNDER
Onsdag 2 oktober | 16–19 | Församlingshemmet 
i Närkes Kil | Kostnadsfritt. Fika ingår. 

Hur gör man för att komma till skott med 
lokala satsningar till nytta både för ekonomi 
och miljö? Träffa Otto von Arnold, lant-
brukare vid Jordberga gård och ordförande 
i Tullstorpsåns ekonomiska förening. Han 
berättar om hur de arbetat med att mobilisera 
alla markägare längs ån och hur de i dagsläget 
genomfört fler än 50 olika vattenvårdande  
projekt, bland annat genom att teckna 
markavtal och betala intrångsersättningar till 
medverkande lantbrukare. 
Läs mer på tullstorpsan.se 

ANMÄLAN: Senast 30 september via  
lansstyrelsen.se/orebro/kalender
INFORMATION: Therese Erneskog, 070-939 04 86, 
therese.erneskog@lansstyrelsen.se eller  
Anna Eklund, Hjälmarens vattenvårdsförbund, 
070-251 18 72, anna.eklund@hjvvf.se

STUDIERESA TULLSTORPSÅN-SKÅNE 
Tisdag och onsdag 5–6 november 

Träffa markägare och experter som arbetat 
med åtgärderna i Tulltorpsån.  
Läs mer om programmet i kalendern på  
lansstyrelsen.se/orebro.

STYCKNING AV VILDSVIN  
(TVÅ KURSTILLFÄLLEN)
Lördag 5 oktober kl. 13–17 eller torsdag  
10 oktober kl. 17–21 | Sibbetorps Gård i Pålsbo-
da | 500  kronor (exklusive moms). Fika ingår. 

På kursen kommer vi under ledning av  
Fredrik Lennström varva teori och praktik i 
hur man tar tillvara vildsvinskött.
Under kursen går vi igenom:
• Hygien och livsmedel
•  Olika sätt att stycka ett djur
•  Praktiska moment där du själv styckar 

vildsvin
•  Paketering, olika metoder

ANMÄLAN: Senast 3 oktober via 
lansstyrelsen.se/orebro/kalender 
Begränsat antal platser. Anmälan är bindande.
INFORMATION: Therese Erneskog, 070-939 04 86, 
therese.erneskog@lansstyrelsen.se 

HÄSTAR – GÖDSEL,  
RASTHAGAR, FODER OCH MILJÖ
Torsdag 17 oktober | 11–14 | Travbanan i Örebro| 
Kostnadsfritt. Vi inleder med enkel förtäring.

Välkommen till en kurs om miljöhänsyn 
vid hästhållning där du får lära dig mer om 
skötsel av rasthagar, hantering av gödsel och 
utfodring. Medverkar gör:
• Petra Nilsson, rådgivare inom Greppa  

Näringen, LRF Konsult. Minimera risken 
för en negativ miljöpåverkan från dina  
hästar när det gäller rasthagar och  
gödselhantering. Lär av goda exempel.

• Eva Dahlström, foderrådgivare, Obero-
ende foderråd. Årets foderanalyser, vad 
händer med hästen och miljön vid obalan-
serad utfodring, sockerhaltens betydelse 
vid utfodring och vilka mineraler behöver 
hästen.

Vi börjar på sal men avslutar ute vid rastha-
garna. Kläder efter väder.

ANMÄLAN: Senast 10 oktober via  
lansstyrelsen.se/orebro eller till  
Ann-Sofie Hedberg, 010-224 84 26,  
ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se, eller 
Helena Åkerhielm, 010-224 84 27, 
helena.akerhielm@lansstyrelsen.se

RENOVERA FÖNSTER
Lördag 19 oktober | 9–16 | Kavat Snickeri,  
Fiskinge 425, Odensbacken | 500 kronor  
(exklusive moms). Kaffe och lunch ingår. 

Har du en gammal lada, smedja, bod eller  
någon annan äldre ekonomibyggnad där fönst-
ren är i dåligt skick? Då har du nu chansen att 
gå en kurs i renovering av fönster! 
Som kursdeltagare får du prova på samtliga 
moment genom renovering av egna medhavda 
fönster. (Målning av fönsterbågar ingår dock 
inte.)  
 Målet med kursen är att du efter avslutad 
kurs ska ha fått ökad kunskap om fönster- 
renovering samt kunna genomföra underhåll 
och enklare reparationer av dina egna fönster 
med traditionella material och metoder.

ANMÄLAN: Senast 11 oktober via 
lansstyrelsen.se/orebro/kalender.  
Begränsat antal platser. Anmälan är bindande.
INFORMATION: Therese Erneskog, 070-939 04 86, 
therese.erneskog@lansstyrelsen.se

STORYTELLING (TVÅ TILLFÄLLEN)
Tisdag 5 november kl. 9–18, Åsa folkhögskola i 
Sköldinge eller onsdag 27 november  
kl. 9–18 i Uppsala| Se information nedan. 

Omsätt dina berättelser, visioner, strategier 
och idéer till konkreta, lönsamma upplevelser. 
Välkommen till en dag där Kistone hjälper dig 
att utveckla ditt företag med Storytelling. 
 I priset 1 650 kronor + moms (mat och fika 
225 kr + moms tillkommer) ingår teoripass, 
en timmes enskild rådgivning, ett 
rådgivningsbrev för ditt företag samt 
uppföljande samtal. 
 Det finns fem extra platser till förmid-
dagspasset för dig som är intresserad av 
Storytelling och kanske vill boka en enskild 
rådgivning vid ett senare tillfälle. Kostnad för 
förmiddagspass, 500 kr + moms, mat och fika 
tillkommer. 

ANMÄLAN: Senast 15 oktober via  
lansstyrelsen.se/vastmanland
INFORMATION: Kerstin Bjäresten Osmark, Läns-
styrelsen i Västmanlands län, 010–224 94 11, 
kerstin.bjaresten.osmark@lansstyrelsen.se

STUDIERESA OM FÅR
Fredag 8 november | 8–16.30 (cirka) | Resan ut-
går från Aspholmen i Örebro | Fika ingår. Lunch 
betalar var och en på plats, cirka 100 kronor.

Följ med på en studieresa runtom i Örebro 
län där vi tittar på olika inriktningar av 
lammproduktion och vidareförädling av ull 
och skinn. 
 På förmiddagen besöker vi först Gudrun 
Haglund Eriksson, Bengtstorp, Närkesberg, 
som har 500 tackor av raserna gotlandsfår och 
finull. Därefter besöker vi Lars Berg, Luckebo, 
Åsbro, som har en besättning med cirka 50 
tackor gotlandsfår. 
 Eftermiddagen tillbringar vi hos Karin 
Strömberg Lundqvist, Ostbiten och Ateljé 
Norrgården, Östra Granhammar, och då foku-
serar vi på vidareförädling av ull och skinn.

ANMÄLAN & INFORMATION: Anmälan senast 
1 november via lansstyrelsen.se/orebro/
kalender eller direkt till Ann-Sofie Hedberg, 
010-224 84 26, ann-sofie.hedberg@lansstyrel-
sen.se, eller Maria Bergman, 010-224 83 39, 
maria.t.bergman@lansstyrelsen.se 


