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NYTT OM STÖDEN
Det är vinter och pandemin påverkar alltjämt

livet för oss alla. Sedan några år sker Länsstyrelsens handläggning helt digitalt och just
det är väldigt bra i den situation som vi nu
befinner oss i, där kontorsarbete ska ske
hemifrån för att minska smittspridningen
i samhället. Den fältarbetande personalen
såsom djurskyddshandläggare och kontrollanter av jordbrukarstöd behöver däremot
arbeta på med kontroller, men vi följer förstås Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Eftersom nästa landsbygdsprogram förse-

nats och startar först 2023 kommer nuvarande landsbygdsprogram att förlängas under
åren 2021–2022. I december 2020 fattade
regeringen beslut om landsbygdsprogrammets innehåll och budget för övergångsåren.
Programmet ska också godkännas av
EU-kommissionen.
De landsbygdsstöd som kommer att gå att

söka är ungefär desamma som under innevarande period. Ett mindre antal stöd har dock
stängts eller tillförs ingen ny budget. Den
stora nyheten från i år är att stöd till bredband plockas bort ur landsbygdsprogrammet. Det kommer under våren nya pengar
till startstöd, investeringar i djurstallar och till
andra investeringar.
Jordbrukarstöden kommer att gå att söka

ungefär som vanligt i SAM internet och det
går att förlänga åtaganden med ett år i taget
med något undantag. Stöd till restaurering
av nya betesmarker och slåtterängar är dock
stängt för nysökande under övergångsåren.
En viktig och god nyhet för 2021 är ökad ersättning per hektar till betesmarker med både
allmän och särskild skötsel.
EU kommer att satsa ytter-

ligare extra pengar i landsbygdsprogrammet för återhämtning efter Coronapandemin. Hur regeringen kommer
att fördela dessa pengar
Stefan Carlsson
blir klart senare i vår.
Landsbygdsdirektör

OMSÄTTNINGSSTÖD TILL
NÄRINGSIDKARE
Näringsidkare som fått ett
större omsättningstapp till
följd av coronapandemin kan
ansöka om ekonomiskt stöd.
Länsstyrelsen i Skåne handlägger ansökningar från företag i
Kronoberg. Du gör din ansökan i en e-tjänst hos Boverket.
Stödet ger ersättning för
förlorade intäkter och stödet
är 75 procent av det du tappat
i omsättning jämfört med
samma period 2019. En förutsättning är bland annat att den
enskilde näringsidkaren har
haft en omsättning på minst
200 000 kronor under föregående år. Nettoomsättningen
behöver ha sjunkit med en viss
nivå för att vara stödberättigad.

Förslag om förlängd
ansökningstid

Ansökningstiden för perioden
mars–juli 2020 gick tyvärr ut
den 31 januari 2021. Regeringen har dock föreslagit att detta
stöd förlängs under augusti
2020–februari 2021. Dock har
inget beslut tagits i skrivande stund om förlängningen.
Näringsidkare som har fått
ett större omsättningstapp till
följd av pandemin kan också
söka ett omställningsstöd som
hanteras av Skatteverket. Mer
information om omsättningsstödet och dess villkor finns på
Länsstyrelsens och Boverkets
hemsida.

Stefan Carlsson

Landsbygdsdirektör

ÅTERKRAV I JORDBRUKARSTÖDEN
Sedan 2015 har vi betalat ut mellan
229 och 266 miljoner kronor årligen i jordbrukarstöd i sammanlagt 13 stöd. Totalt är det nästan
1,5 miljarder kronor.
Så här går det till

I Kronoberg startade arbetet med
återkraven under oktober 2020.
Det är just nu åren 2015–2019
som handläggs. Av drygt 47 000
utbetalda ärenden är det drygt
700 som ska utredas för återkrav.
Preliminärt omfattar dessa totalt
3,7 miljoner kronor. Vi hanterar
år för år och stöd för stöd. Tyvärr
har vi inte möjlighet att hantera
ärendena samlat per sökande.

kommande utbetalningar eller
genom inbetalning.
Överklaga

En förändring i regelverket för
ersättningarna i landsbygdsprogrammet innebär att det inte går
att överklaga ett beslut om återkrav för dessa ersättningar. Beslut
om slututbetalning för stöden är
fortfarande möjliga att överklaga
och det är därför extra viktigt att
noga läsa igenom de beslut som
skickas ut. Beslut
om återkrav för
direktstöden går
fortfarande att
överklaga.

Återbetalning

Återbetalning sker antingen via
kvittning inom 12 månader av
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Maria Sjöberg

maria.t.sjoberg@lansstyrelsen.se

SAM-ANSÖKAN 2021
Nu är SAM-internet
öppet för att ta emot årets
ansökan. 15 april är sista
ansökningsdag.

En annan nyhet är att det
nu är möjligt att söka miljöersättning för hotade husdjursraser i SAM-internet.

Nyheter i SAM-internet

Telefonsupport
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Nyheter i SAM-internet
är bland annat att om ditt
åtagande för miljöersättning eller ekologisk produktion gick ut 2020 ska
du även i år kunna förlänga
åtagandet ett år.
Vill du gå in i ett nytt
åtagande i år kommer det
troligtvis att bli ettårigt.
Det kommer inte vara
möjligt att gå in i nya åtaganden för alla ersättningar.
Se ”Nyheter i jordbrukarstöden 2021” på
www.jordbruksverket.se.

Ställ en fråga till oss

Längst ner i det svarta
stycket på www.jordbruksverket.se hittar du ”Ställ
en fråga till oss”. Där kan
du ställa frågor om stöden
eller söka på frågor som
redan besvarats.

Har du frågor kring stöden
eller problem med hur du
fyller i din ansökan ska du
ringa till Länsstyrelsen eller
Jordbruksverket på det gemensamma telefonnumret
0771-67 00 00.
Öppettiderna till telefonsupporten utökas de
sista två veckorna:
• 6/4 – 9/4
• 12/4 –15/4

Teknisk support

Har du tekniska problem
med SAM-internet, till
exempel problem med att
logga in, finns ett webbformulär du kan använda för
att få hjälp.
Du hittar det här:
E-tjänster/SAM-internet/Teknisk support för
SAM-internet. På inloggningssidan till SAM-internet hittar du även ett

kl. 8–20
kl. 8–22

På kvällstid efter kl.16
svarar vi enbart på frågor
som rör SAM-internet!

CODD
– NY KLÖVSJUKDOM
HOS FÅR
2019 ställdes diagnosen
smittsam digital dermatit,
CODD, för första gången
i en svensk fårbesättning.
Denna bakteriella sjukdom
innebär ett stort djurlidande och är ett hot mot den
svenska fårnäringen och vår
mycket låga antibiotikaförbrukning.
Symtom

Symtomen börjar i regel på
en klövhalva på ett ben med
förändringar vid kronranden.

Sedan sprider sig bakterierna
så att klövkapseln till slut
lossnar. Inledningsvis ses
inte hälta, men efterhand
som sjukdomen utvecklas
och påverkar klövbenet blir
hältan kraftig och kan bli
kronisk.

port. Det finns idag ingen
effektiv och långsiktigt hållbar behandling av CODD.
Smärtstillande läkemedel
används och slakt bör övervägas för sanering.

Uppkomst och behandling

• Använd djurägarförsäkran
för fotröta och CODD
vid handel och utlåning av
djur.
• Undersök klövarna på
inköpta djur, fotbada i

Rekommendationer från
Gård & Djurhälsan:

Vi vet inte hur sjukdomen
uppkommer, men nötkreatur med digital dermatit kan
eventuellt vara en smittkälla.
Fotröta kan vara en inkörs3

avsnitt om kända fel och
aktuella driftstörningar.
Support på Länsstyrelsen

I år erbjuder Länsstyrelsen
ingen teknisk support på
plats.
Fullmakt

Ansökan om fullmakt
bör göras i god tid innan
SAM-ansökan skickas in.
Fullmakt söker du via
Mina sidor
eller via
blankett
på www.
jordbruksverket.se.
Anna Håkansson
anna.hakansson
@lansstyrelsen.se

zinksulfat 10 % före och
efter karantän i minst fyra
veckor.
• Köp så få djur som möjligt
från så få besättningar som
möjligt och välj djur med
F-status.
• Rengör och desinficera
redskap, till exempel klövsaxar som används i flera
besättningar.
• Undersök halta djur och
undvik miljöer som ger
klövskador, till exempel
upptrampade rasthagar.
• Undvik sambete med
nötkreatur från besättningar där digital dermatit
förekommer.
• Kontakta Gård & Djurhälsan 0771-21 65 00
eller din
veterinär
vid CODDliknande
symtom.
Fredrik Holm

fredrik.holm@lansstyrelsen.se

Varför Greppa
Näringen?

Greppa
Näringen såg
dagens ljus i
början av 2000-talet. Anledningen till att projektet startades var de 16 nya miljökvalitetsmålen som tagits
fram. I dem fanns krav
på att minska lantbrukets utsläpp av kväve och
fosfor. Istället för att styra
lantbrukets utsläpp med
ytterligare restriktioner och
begränsningar skulle utsläppen minska på frivillig väg
genom kostnadsfri rådgivning.
Från början låg fokus på
att minska utsläppen av kväve och fosfor, men sedan har
projektet breddats med fler
områden. Idag har Greppa
Näringen målen att minska
utsläppen av klimatgaser,
minska övergödningen och
en säker användning av växtskyddsmedel. Ambitionen är
att rådgivningarna ska vara
något som både lantbruket
och miljön tjänar på.
Projektet ägs av Jordbruksverket och drivs tillsammans med LRF och
länsstyrelserna. Stina Olofsson är projektledare och har
varit det sedan start. Greppa
Näringen har en styrgrupp

Det kanske är läsare som minns
loggan för Greppet i G-län?

där det finns representanter
från olika delar av den gröna
näringen. Bland dem hittar
vi vår landsbygdsdirektör
Stefan Carlsson.

fosat. Då projektet löpt över
lång tid finns det mycket insamlad data som rådgivarna kan använda för att visa
lantbrukarna att åtgärder
som görs ger resultat. Det
går även att jämföra gårdar
med liknande produktionsinriktning och förutsättningar med varandra.

Projektet har gett resultat

Projektet har varit lyckat.
Hälften av åkermarken i
Sverige brukas av lantbruksföretag som är medlemmar.
Greppa Näringen är välkänt
bland landets lantbrukare
som enligt undersökningar
är mycket nöjda med rådgivningen. Rådgivningsmodulerna har utvecklats och
blivit fler över åren.
Nytt för i år är en rådgivningsmodul som riktar sig
till hästföretag och det håller
på att tas fram en modul när
det gäller att odla utan gly-

Greppa Näringen i
Kronobergs län

Greppa Näringen startades
först i Skåne, Halland och
Blekinge. Sedan har län
anslutit efterhand och idag
är alla län med. Kronobergs
län kom med i Greppa
Näringen under hösten
2010. Rådgivningarna var
dock tillgängliga redan
2003 då projektet Greppet

Uppstart av Greppa näringen i Kronobergs län 2010 på Dansjö
Gård. Invigningstalade gjorde bland annat dåvarande vice ordförande för LRF, Helena Jonsson.
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i G-län startades. Mikael
Briland var med och startade
rådgivningen i länet och han
tycker det var lätt att få med
lantbrukare och att det fanns
ett intresse för rådgivningarna som erbjöds. Han anser
att det redan fanns stor
kunskap kring användningen
av kväve och fosfor och att
man som rådgivare bollade
idéer och åtgärder med lantbrukarna. Sedan starten och
fram till idag har det gjorts
629 rådgivningar i länet.
Fakta

För att bli medlem i Greppa
Näringen krävs att du har
mer än 25 djurenheter eller
mer än 50 hektar åkermark.
Gränsen är satt eftersom det
finns en begränsad budget
och att rådgivning ska ges till
lantbruk med störst miljöpåverkan.
Har du förutsättningarna
som krävs och vill bli medlem hittar du anmälningsblankett på www.greppa.nu.
På hemsidan hittar du
mycket information och
där finns hjälpmedel för
att bland annat göra en
egen växtnäringsbalans och
stallgödselkalkyl.

Anna-Stina Karlsson
anna-stina.karlsson@
lansstyrelsen.se
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RÅDGIVNINGSPROJEKTET
GREPPA NÄRINGEN FYLLER 20 ÅR

FLADDERMÖSS
I JORDKÄLLAREN
Jordkällare har funnits i Sverige sedan medeltiden men
först på 1800-talet, i samband med skiftesreformerna
och när potatis började
odlas och förvaras, byggdes
jordkällare i större skala på
svenska landsbygden.

vilket innebär att djuren inte
får fångas, dödas eller flyttas
och man får inte förstöra
deras boplatser. Fladdermössen lever helt på insekter
och gör därför ingen skada
på de varor och livsmedel
som finns i jordkällaren.

Förvaring av mat och
mångfald

Att tänka på för att få
fladdermöss att trivas i
jordkällaren:

Vilka arter bor i jordkällare?

Fladdermössen anländer för
vinterdvalan till källaren vid
första längre frostperioden, ofta i november eller
december, och stannar tills
vårvärmen anländer i mars–
april. Fladdermössen har
inga krav på hur källaren är
konstruerad eller vilka material som använts. Storleken
på jordkällaren har däremot
en viss betydelse för vilka
arter av fladdermöss som
utnyttjar den.
Den vanligaste arten i
jordkällare är brunlångöra
som främst föredrar mindre
källare. I större jordkällare
finner man också nordfladdermus och i ännu större
källarvalv kan man finna
vattenfladdermus och ovanligare arter som fransfladdermus och barbastell.
Fladdermöss är skyddade

Fladdermöss är skyddade enligt Artskyddsförordningen

FOTO: Peter Wredin.

1. Fladdermöss måste komma in och ut ur källaren.
De kan komma in genom
springor som är minst
en centimeter breda och
fem centimeter höga, till
exempel upptill på dörrarna. Om plaströr används
måste de vara skrovliga
så att fladdermössen får
fäste med klorna.

Fyra brunlångöra som övervintrar hängande från taket i en jordkällare.

2. Kontinuerlig belysning,
både i och utanpå källaren
skrämmer bort fladdermössen. Tillfällig belysning kan fladdermöss
däremot vänja sig vid.
3. Rätt temperatur både
sommar och vinter.
Fladdermöss vill ha en
kyltemperatur på mellan
0 och 8 °C. Om källaren
värms upp mer än några
få grader över det här
eller om köldgrader tar sig
in i källaren förlorar den
sitt värde för fladdermöss.

FOTO: Susanne De Bourg.

Jordkällaren är oöverträffad
när det gäller vinterförvaring
av till exempel potatis, konserver, sylt, frukt, saft och
vin. Förutom att jordkällare
kan vara hemvist för bland
annat möss, källarspindlar,
myggor, fjärilar, sniglar,
skalbaggar, grodor, paddor,
ödlor och ormar så är de
viktiga övervintringsplatser
för våra fladdermöss. Hela
9 arter av Sveriges totalt 19
arter är rödlistade.

4. Beröring av fladdermössen bör inte ske eftersom
de då kan vakna upp ur
dvalan och bränna energi
i onödan.

En jordkällare som behöver slyröjning.

fuktigare och kondenserar
när den kyls ner inne i
källaren och då ger upphov till fukt och mögel.

5. Jordkällaren ska vädras
ut under våren genom att
man öppnar dörren på
vid gavel. Vädra ut gör
man på våren och inte på
sommaren eftersom den
varmare sommarluften är

Mer information om fladdermöss: www.naturvardsverket.se. Skriv fladdermöss
i sökrutan.

5

Mer information
om hur du
tar hand om
din jordkällare

Patrik Nilsson

patrik.nilsson@lansstyrelsen.se

FOTO: Stina Oh/Mostphotos.

FOTO: Lena Bondestad, Norrbotten.

INVASIVA FRÄMMANDE
ARTER I ODLINGSLANDSKAPET

Jättebalsamin.

Europeiska unionen har
sedan 2015 en gemensam
förordning om invasiva
främmande arter. I förordningen listas idag 66 arter
och den säger att arterna på
listan aktivt ska bekämpas
och hindras från att spridas
vidare inom samtliga medlemsstater. De utgör ett hot,
inte bara mot en biologisk
mångfald utan även mot
vår välfärd. Förordningen
förtydligar förbud angående
dessa, till exempel handel
eller inhav, samt underlätta
för tillsynsmyndigheter med
markåtkomst.
De arter som listas kommer från andra kontinenter
än Europa och har kommit
hit på olika sätt, antingen
medvetet eller oavsiktligt
med hjälp av andra varor.
Likväl finns det fler arter
som för oss i Sverige är
invasiva men som inte finns
med i förordningen. Det kan
till exempel bero på att de
har sitt naturliga ursprung i
något annat europeiskt land.
Vad är problemet?

Hur invasiv en främmande
art är beror på hur stor
ekologisk skada den gör
samt hur effektivt den kan
etablera sig. Problemet med

invasiva arter är att de ofta
inte har någon begränsande
faktor så som en naturlig
fiende och kan alltså breda ut
sig i de miljöer de trivs i. De
gör så att ekosystem rubbas,
eftersom de kan konkurrera
ut våra inhemska arter.
Många av de invasiva
arterna är inte bara ett hot
genom att de tar plats, de är
ofta giftiga för sin omgivning, sprider sjukdomar eller
äter allt i sin väg. Det kan
allvarlig skada fisket, skogsindustrin, jordbruket eller
besöksnäringen som i sin tur
orsakar stora ekonomiska
förluster.

också ta sig in betesmarker
där den gör skada på floran
samt att den är giftig för
betesdjur.

FOTO: Elisabeth Larsson/Mostphotos.

Vad är en invasiv art?

Jätteloka.

Förebyggande arbete

Vi har många främmande
arter som knackar på vår
dörr – det beräknas att
inom en 50-års period utgör
120 nya arter ett hot. När
klimatet blir mildare är det
fler växter och djur som kan
överleva den svenska vintern. Klimatförändringarna
kan också göra att vi börjar
odla andra grödor som i sin
tur för med sig invasiva arter
i form av svampar, virus
eller skadeinsekter som våra
inhemska grödor inte har
skydd mot.
Oftast är det både enklare och billigare att jobba
förebyggande mot invasiva
arter innan de sprider sig hit
och får fotfäste. Att sprida
information om farorna
med de här arterna är alltså
viktigt.

Jätteloka, jättebalsamin
och lupin

Inom jordbruket är vi hittills
någorlunda förskonade
från invasiva främmande
arter. Vi har några som kan
ställa till det vid vattendrag i
jordbrukslandskapet, så som
jättebalsamin och jätteloka
som gärna sprider sig med
vatten. Även blomsterlupin
bör nämnas som en invasiv
art fast att den inte finns
med på EUs förordning.
Den sprider sig lätt längst
vägkanter och fixerar kväve
i marken vilket gör att ängsblommor som annars trivs
där försvinner. Lupinen kan

Vad kan jag göra?

Om du har en främmande
invasiv art på din fastighet är
det viktigt att du rapporterar
in den på www.invasivaarter.nu. Ska du bekämpa en
invasiv art är det bra att du
har en bekämpningsplan för
6

Lupin.

hur du går till väga och vad
du gör med avfallet. Vissa
växter kan sprida sig från
bara små växtdelar och kan
börja leva igen om du lägger
det på komposten.
Kommuner kan ha
olika avfallsstrategier när
det gäller invasiva arter och
det är viktigt att ringa till
din avfallsanläggning innan
du åker dit med ditt avfall
för att veta om de tar emot
det eller inte. Idag finns det
stora problem med avfall
som dumpas
i skogen eller
längs vägar
och på så
vis sprids
arterna.
Anton Lidh

anton.lidh@lansstyrelsen.se

JORDBRUKSLANDSKAPETS HISTORIA
Varför ser landskapet ut som
det gör? Under århundradenas lopp har människan på
många olika sätt påverkat
landskapet.
Det här är den andra
delen i en serie om odlingslandskapets historia.

AGRARHISTORIA DEL 2

Expansion

FOTO: Johan Karlson.

Under 1800-talets första
hälft ökade landets befolkning med 50–100 procent,
varav den största ökningen
skedde på landsbygden. Den
snabbt ökande befolkningen
ledde till livsmedelsbrist och
behov av mer åkermark.
Jordbruksmarkens totala
omfattning ökade genom
nyodling av två slag. Områden som tidigare aldrig varit
uppodlade togs i bruk, till
exempel i Norrlands inland
och dessutom började omläggningen av själva jordbruksdriften slå igenom.
Omläggning

Ängsmarkerna, som låg i
inägomarken, började man
omvandla till åker då den
magra höskörden från ängen
fick allt mindre betydelse. På
de bästa markerna odlades
foderväxter, medan de
magraste delarna av ängen
började användas till bete.
Skogsbete accepterades
inte längre, eftersom skogens värde som virke ökade.
Nyodlingar skedde utanför
den gamla inägomarken,
oftast som små lyckor som
så småningom kunde bilda
sammanhängande fält med
anknytning till inägorna.
En omfattande dikningsverksamhet på våtmarker
och myrar skapade ytterligare odlingsbar mark, vilket
till största delen stöddes av
statliga anslag eller lån.
Med hjälp av konstgödseln, som var en nyhet mot
slutet av 1800-talet, kunde
man få bra avkastning också

Grödorna

på kärr- och mossodlingar.
Dessa tidigare nästan
värdelösa jordar kunde nu
odlas med framgång. Man
räknar med att sammanlagt
1,5 miljoner hektar ny mark
odlades upp mellan 1850
och 1900, varav den största
delen var våtmarker.

På 1500-talet var 2/3 av den
odlade grödan korn, som
användes både till brödbak
och öltillverkning. Vete
förekom bara sparsamt som
brödsäd, och då hos de övre
samhällsskikten. Råg, som
också var brödsäd, odlades
troligen redan på 400-talet.
Höstråg var det bästa sädesslaget för svedjebruk under
tidig medeltid, men infördes
i större skala på fasta åkrar
under 1300–1500-talen,
främst i landets östra delar.
Havre odlades mest i landets
västra delar på grund av den
karga jordmånen. Andra
grödor var rovor, lin, hampa,
humle, bönor och ärtor.
Under tidigt 1800-tal
gjorde nya grödor intåg. Ärtväxter odlades mer och mer

Stenröjning

För att kunna bruka de nya
tunga jordarna krävdes nya,
bättre plogar som orkade
igenom den tunga och blöta
jorden. De nya plogarna
klarade inte av större stenar.
Därför måste nu även de
äldre, stenbundna åkrarna
stenröjas. Stenarna lades
upp som murar längs de
nya åkergränser som skiftet
fört med sig, eller samlades i
färre och större rösen.
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allmänt och potatis började
odlas, först i trädgårdstäppan,
och senare när man upptäckte dess användning till
brännvin även på åkermark.
Från början användes
åkermarken varje år med
sådd och skörd, men efterhand infördes två- och tresäde, där en åker låg i träda
medan de andra odlades.
Åkergärdena var hägnade
var för sig så att djuren
kunde gå på den åker som
låg i träda. Två- och tresäde
var vanligast
på de bördiga
jordarna i
södra Sverige.

Ing-Marie Nicklasson

Nyligen pensionerad
medarbetare

ODR Total Lantbruk
Kronobergs län

KOMPETENSUTVECKLING OCH RÅDGIVNING
Registrera din anläggning!
Senast 21 april 2021 ska du
som driver en anläggning
med djur eller avelsmaterial
registrera den hos Jordbruksverket. Sedan tidigare
har du som håller gris, nöt,
fjäderfä, får och getter
redan registrerat dig, men
du behöver ändå gå in och
komplettera dina uppgifter.
Den som driver anläggning där hästar hålls, oavsett
antal hästar, ska också registrera sin anläggning. Flyttas

hästen från sin hemadress
i mer än 30 dagar ska den
registreras på den nya anläggningen. Samtliga hästar
ska ha hästpass. Kravet på
registrering gäller även för
dig som har hobbyhöns.
Du behöver bara registrera
sällskapsdjur som hundar
och katter om de hålls kommersiellt.
AHL (Animal Health
Law) heter denna nya
EU-förordning som ska

säkerställa en bättre och
snabbare smittspårning vid
sjukdomsutbrott.
På www.jordbruksverket.
se finns en e-tjänst där du
med bank-ID kan registrera
din anläggning enligt kraven.
Efter att du har registrerat
dig betalar du via faktura
en årlig avgift på 50 kr per
anläggning. Du kan läsa mer
på www.jordbruksverket.se.
Skriv AHL i sökrutan.

DIGITALA KUNSKAPSDAGAR
I år genomförs två kunskapsdagar digitalt inom
ave
ramen för de regionalaSlivsth
e
medelsstrategierna i Jönköpings-,
Kronobergs- och Kalmar län. date!
KUNSKAPSDAGAR

ger möjligheter, kunskap och inspiration
till dig som är företagare eller verksam i
leden ”Från jord till bord”! För företag
inom livsmedelssektorn och för dig som
är intresserad av livsmedelsfrågor.
• Anmälan: senast en vecka innan respektive dag till medlemsservice@lrf.se med
namn, telefonnummer, e-postadress och
kommun som du finns i.
• Inbjudan med program för respektive
dag kommer längre fram.
• Vid frågor kontakta
rose-marie.winqvist@lrf.se eller
ann-cathrine.carlsson@lrf.se

• Måndagen den 12 april kl. 14:00–17:00

- en del i vårt arbete med regionala livsmedelsstrategin

En eftermiddag med erfarenheter utifrån
corona. Några företag som hittat olika
Måndagen den 12 april kl. 14.00–17.00
kreativa
lösningar
i Några
krisens
En eftermiddag
med erfarenheter
utifrån corona.
företag spår, samt viss
som hittat olika kreativa lösningar i krisens spår, samt viss pågående forskning
i pandemi-tider!forskning
För dig som är intresserad
av
pågående
i
pandemi-tider!
För
livsmedelsfrågor och speciellt anpassad till dig inom restaurang
och besöksnäring.
dig som är intresserad av livsmedelsfråOnsdagen den 14 april kl. 10.00–14.00
ochforskning,
speciellt
anpassad
En dag omgor
företagsnära
som ger möjligheter,
kunskap till dig inom
och inspiration till dig som är företagare eller verksam i leden
”Från jordrestaurang
till bord”! För företag inom
livsmedelssektorn
och för
och besöksnäring.
dig som är intresserad av livsmedelsfrågor.
I år blir det två kunskapsdagar som vi genomför digitalt och i
samverkan med Smålands tre regionala livsmedelsstrategier, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

• Onsdagen den 14 april kl. 10:00–14:00

Anmälan
Du kan redan nu anmäla dig till medlemsservice@lrf.se med
namn, telefonnummer, e-postadress och kommun som du finns i.

En dag om företagsnära forskning, som

Välkommen!

Program
En färdig inbjudan med program för respektive dag kommer
längre fram, men boka in dagen i almanackan redan nu!

Fem förädlingsträffar
Vill du lära dig förädla småländska fantastiska råvaror? Du kanske har en egen produktion eller vill använda dig av någon annans
råvara. Oavsett vilket kan du under ledning
av erfarna branschrådgivare lära dig grunderna i förädling av:
• Mjölk till glass och ostkaka – mars
• Mjölk till ostar – maj
• Ovanliga frukter och bär – oktober
• Äpple till drycker – november
• Fårkött – olika produkter – november

Inspirationstillfällena består av två tillfällen på ett par timmar var. Praktik och teori
varvas och allt ges digitalt. Mellan de två
tillfällena får du i uppgift att förädla egna
produkter utifrån den kunskap du fått.
Träffarna är ett samarbete inom ramen
för de regionala livsmedelsstrategierna i Jönköpings-, Kronobergs- och Kalmar län.

Save the date och boka in dagarna!
Välkommen!

Anmäl ditt intresse till
Rebecka Wikström,
rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se

§
Besöksadress
Kungsgatan 8

Det är viktigt att hålla
sin åkermark i bra
skick.
Välkommen till
en föreläsning där
Anna Bjuréus från
Jordbruksverket bland
annat kommer prata
om vikten av att ha
en bra markstruktur,
hur du kan gynna den
och hur du undviker
markpackning och
strukturskador.
Hon kommer även
visa Jordbruksverkets
nya app om markvård:
Hur mår min jord?.
Kursen riktar sig till
alla växtodlare oavsett
produktionsinriktning.
tisdag 23 mars
kl. 09:00–ca12:00.
Kursen går digitalt
via Skype.

• Tid:

Frågor
Vid frågor kontakta rose-marie.winqvist@lrf.se eller
ann-cathrine.carlsson@lrf.se

LÄNSSTYRELSEN
351 86 VÄXJÖ

Jordhälsa
– hur mår din
åkermark?

Telefon
010 223 70 00

Hemsida
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

• Anmälan:

senast 18/3 via:
https://utbildning.
jordbruksverket.se.
Välkommen hälsar
Anna-Stina Karlsson,
010-223 71 37
anna-stina.karlsson@
lansstyrelsen.se

