
Välkommen på Ett rikt Odlingslandskaps 
gruppaktiviteter!
Alla lantbrukare i Östergötland är välkomna på Ett rikt odlingslandskaps gruppaktiviteter, oavsett var gården ligger, 

hur stor den är och vad den har för produktionsinriktning. Även familjemedlemmar och anställda är välkomna.

__________________________     _______________________     ______________________

22 augusti
Mer än bara slåtter

Månsabola, Ödeshög.
Torsdag den 22 augusti kl 
18:00-21:00

Lien är ett underskattat verktyg inte bara 
för ängsskötsel. På kursen visas hur du 
anpassar lien, hur du underhåller skärpan 
och tekniken för att jobba bekvämt och 
effektivt. Vi tittar också på växter som är 
karaktäristiska för slåtterängar. Vi 
berättar om vilka ersättningar som finns 
att söka för skötsel av slåtterängar och 
hur man kan hitta lämpliga objekt.

Medverkande: Jan Wester,
Slåttergubben och Lina Britse, 
Länsstyrelsen

Anmälan senast den 16 augusti via e-post 
eller telefon: lina.britse@lansstyrelsen.se
eller 010-223 55 04

30 september
Fältvandring skogsbete i 

gränslandet

Boet, Holaveden, Ödeshög, 

Måndag den 30 september kl 

14:00 – 18:00

Här fördjupar vi kunskaperna om 

skogsbetenas unika livsmiljö för 

fåglar, djur och svampar. Vad 

kännetecknar ett skogsbete med 

miljöersättning och hur sköter vi det 

så att naturvärdena bevaras och 

förstärks? Särskilt fokus på praktiska 

utmaningar att möta och fallgropar 

att undvika – praktiska erfarenheter 

redovisas. Skogsinspektor medverkar 

och ger råd om avverknings-

planering. Vi åker också över 

gränsen och besöker skogsbeten och 

lantbrukare i Jönköpings län.

Medverkande: Anders Eliasson, 

Länsstyrelsen.

Anmälan senast den 20 september 

via e-post eller telefon:

anders.eliasson@lansstyrelsen.se eller 

010-223 54 94 

Dags att ställa i ordning 

betesmark?
Har du funderingar om skötsel/ 

återupptagen hävd av betesmarker 

eller skogsbeten? Välkommen med 

intresseanmälan om betesmarks-

rådgivning på din gård.

Maria Bergman:

010-223 55 18

maria.bergman@lansstyrelsen.se

Pia Martikainen:

010-223 54 97

pia.martikainen@lansstyrelsen.se

Anders Eliasson:

010-223 54 94

anders.eliasson@lansstyrelsen.se

9 oktober
Fältvandring: Restaurering 

betesmarker, olika stadier

Onsdagen den 9 oktober, 9:30-11:30, 

Trehörna, Ödeshögs kommun

Följ med på en fältvandringen där vi 

tittar på betesmarker som är under 

restaurering. Vi besöker några 

betesmarker i olika restaureringsfaser.

Medverkande: Pia Martikainen och 

Maria Bergman, Länsstyrelsen

Anmälan senast 2 oktober via e-post 

eller telefon: 

maria.bergman@lansstyrelsen.se eller 

010-223 55 18
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Ett rikt odlingslandskap ger råd som både lantbrukare och den biologiska mångfalden tjänar på. Hos oss får du 

råd om hur du sköter om dina naturbetesmarker för att öka den biologiska mångfalden. 

Det här brevet går ut till alla lantbrukare i Östergötlands län. Ansvarig utgivare och kontaktperson för Ett Rikt 

Odlingslandskap Maria Bergman, maria.bergman@lansstyrelsen.se, 010-223 55 18

Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

25 oktober
Studieresa fruktodling 

Sörmland
Gemensam Bussresa Linköping –

Malmköping ToR fredag 25 oktober 

08:30 – 18:00 

Exkursion till Sörmland och 

organisationen Sörmlandsäpplen. Vi 

besöker två nystartade fruktodlare 

som satsat på yrkesmässig 

produktion. Hur har de räknat på 

ekonomin och finansierat 

investeringarna? Vilken hjälp har 

tagits av rådgivare? Vi får en 

presentation av hur samverkan går till 

inom Sörmlandsäpplen. Vi hör också 

om marknadssituationen nu och vad 

som syns på horisonten ifråga om 

nya produkter och ny teknik. Med 

den här bussresa följer vi upp kursen 

Starta med fruktodling från i våras.

Medverkande: Sörmlandsäpplen, 

lokala fruktodlare samt Anders 

Eliasson, Länsstyrelsen.

Anmälan senast den 18 oktober via e-

post eller telefon:

anders.eliasson@lansstyrelsen.se eller 

010-223 54 94 

Väl mött på höstens kurser!

Följ oss på hemsidan och i 

nyhetsbrevet för uppdateringar

22 november
Studieresa: Byggnader/Utökad 
djurhållning får och kor på bete

Gemensam Bussresa med avresa 

Söderköping fredag 22 november 9:00 –

17:00, OBS samling och upphämtning i 

Söderköping och i Norrköping

På den här exkursionen besöker vi några 

gårdar i skärgårdskommuner som gjort 

genomtänkta satsningar på nya och 

ombyggda stallar där både djuren och 

bonden har det bra. Vi ser hur man 

hanterar djur, foder och gödsel på ett 

smidigt sätt. Vi får också höra om 

erfarenheter från projektering, 

myndighetstillstånd och uppförande.

Medverkande: Helena Olsson Hägg, 

Agrotektbyrån samt Länsstyrelsen.

Anmälan senast den 15 november via e-

post eller telefon:

anders.eliasson@lansstyrelsen.se eller 

010-223 54 94 
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