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FÖRSTÄRKNING AV LANDSBYGDSPROGRAMMET
i all dess
grönska. På Länsstyrelsens Landsbygdsavdelning
pågår arbetet för fullt med att handlägga olika stöd
och göra olika kontroller inom djurskydd och jordbrukarstöd.

UTBETALNINGAR AV
JORDBRUKARSTÖD

Det är försommar och årets vackraste tid

kommer att satsa
extra pengar i landsbygdsprogrammet för återhämtning efter Coronapandemin. Denna programändring
bereds nu i Regeringskansliet. Det finns särskilda
krav på hur medlemsländerna får använda pengarna
som bland annat ska gå till insatser inom miljö och
klimat samt till landsbygdsåtgärder som investeringsstöd. Sverige har i sitt förslag, som Jordbruksverket
arbetat fram, valt att omfördela budget och finansiera några befintliga stödformer och sparar därmed
nationell medfinansiering. Men däremot förstärks
programmet med nya intressanta satsningar på totalt
417 miljoner kr, varav några beskrivs nedan.
I förra numret nämnde jag att EU

I förslaget kommer det gå att söka stöd till täckdikning

i de särskilda utlysningar Länsstyrelsen föreslås göra.
Det satsas också nya pengar till investeringar inom
energi och klimat. Det blir också nya satsningar på
besöksnäring och diversifiering av landsbygdsföretag.

Även problematiken med vildsvinsskador uppmärk-

sammas och i samarbete med oss på Länsstyrelsen
Kronoberg, som samordnar länsstyrelsernas arbete
för en ny livsmedelskedja vildsvin, har Jordbruksverket utarbetat flera förslag till stöd. Det gäller investeringsstöd för att underlätta vildsvinsköttets väg till
konsument och kan gälla investeringar i vilthanteringsanläggningar, uppsamlingscentraler, detaljhandel och
restauranger för att kunna ta hand om skjutna vildsvin. Jakträttsavtal ska utvecklas och samarbetsprojekt
för vildsvin ska skapa bättre förutsättningar för en
effektiv vildsvinsförvaltning.
Det blir med andra ord en intressant
höst/vinter när dessa stöd beräknas

öppna ifall de beslutas,
men innan dess händer mycket
spännande. Missa inte årets
MAT-runda 18–19 september!

Stefan Carlsson

Landsbygdsdirektör

Jordbrukarstöden betalas
vanligtvis ut under slutet av
året. För en del stöd görs
en delutbetalning i oktober,
medan andra betalas ut i sin
helhet i december. Länsstyrelsen handlägger stöd till
länets lantbrukare för cirka
270 miljoner kronor varje år.
Om handläggningen av din
ansökan tar längre tid kan du
få utbetalningen senare än vad
som står i planen. När handläggningen av din ansökan är
klar kommer den med i våra
löpande utbetalningar som vi
gör varje vecka.
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LEDARE

• Miljöersättning för restaurering av betesmarker och
slåtterängar
• Miljöersättning för skötsel
av våtmarker och dammar

December slututbetalning

Ovanstående tidpunkter för
utbetalningar är preliminära
och kan ändras. Följ eventuella justeringar av utbetalningsplanen på www.jordbruksverket.se. Använd sökfunktionen och sök på utbetalningsplan.
På Mina sidor kan du följa
dina ärenden, se när Länsstyrelsen har fattat beslut och
hur mycket pengar du ska
få. Du hittar informationen
under Mina utbetalningar.
Med en digital brevlåda kan
du ta emot, läsa och samla din
myndighetspost digitalt. Den
är gratis och du får ett sms
eller e-post när det finns post
i din digitala brevlåda. Säkerheten är högre än för annan
e-post och vanlig post. Din
digitala brevlåda och Jordbruksverkets Mina sidor kompletterar varandra så det är bra
att använda båda tjänsterna.
Läs mer på
www.jordbruksverket.se.

• Gårdsstöd
• Förgröningsstöd
• Stöd till Unga Jordbrukare
• Nötkreatursstöd

maria.t.sjoberg@lansstyrelsen.se

Oktober delutbetalning 75
procent, resterande 25 procent i december

• Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar
• Ersättning för ekologisk
produktion
• Omställning ekologisk produktion
• Kompensationsstöd
• Skötsel av våtmarker och
småvatten
• Anläggning eller återställande av våtmarker och
småvatten

Detta nyhetsbrev ingår i det svenska landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU.
Ansvarig utgivare: Stefan Carlsson, 010-223 73 24
Redaktör: Malin Fernholm		
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Maria Sjöberg

PENGAR I LÄNETS BUDGET FÖR STARTSTÖD
Du som är under 40 år och ska ta över eller starta jordbruksföretag kan söka. Startstödet är 250 000 kronor och
betalas ut i två omgångar.

Mjölkgård i sjätte
generationen
Johan Holst är 35 år och
driver mjölkgården Hunna
Östregård utanför Grimslöv.
Startstöd sökte han 2019 i
samband med att han tog
över driften från sina föräldrar. Nu 2021 har han också
köpt gården och föräldrarna
har flyttat till ett hus i Grimslövs samhälle. Han är sjätte
generationen i släkten, som
har ägt gården sedan 1882.
Det pågår renovering inne i
mangårdsbyggnaden, så för
tillfället bor Johan, Linnéa
och ettåriga dottern Signe i
undantagshuset.
Mjölkproduktion med
cirka 65 kor plus rekrytering

Just nu har vi gott om pengar till startstöd i länets budget,
så passa på att göra ägarskifte.
Läs mer på www.jordbruksverket.se, sök på startstöd.

är gårdens huvudinriktning,
men även ett tiotal amkor
med kalvar betar bakom
husen. Amkorna härrör från
torkåret 2018 och var tänkta
att säljas, men blev kvar. De
är bra på de blötare strandbetena. Tjurkalvarna föds
upp som stutar och hjälper
till att sköta naturbetena.
Johan har jobbat hemma
på gården de senaste 10 åren
och innan dess arbetade han
också på några andra gårdar.
Han säger att han borde ha
gått in som delägare i driften
tidigare. Som det blev nu
blev det mycket på en gång.
Gymnasieåren tillbringade
han på lantbruksutbildningen vid Ingelstad naturbruksgymnasium, så utbildnings-

kravet i startstödet hade han
inga problem att uppfylla.
Johans råd till andra som
vill söka startstöd

Ta hjälp av en konsult om
du tycker det är svårt att
fylla i. Gå in som delägare i
driften i god tid om du har
möjlighet.
Var det svårt att söka?

Nej, inte särskilt. En konsult
dubbelkollade innan jag
skickade in ansökan.
Var det värt besväret?

Ja.

Planer för framtiden

Hoppas kunna bygga ett
nytt kostall.

Johan Holst, Hunna Östregård,
Grimslöv.

Successivt övertagande av nötköttsgård
Totalt antal djur är cirka 130.
På gymnasiet var det
Industriprogrammet som
gällde, så Robin är duktig på
svetsning och maskiner. Han
lagar allt som går sönder
själv, konstruerar nytt vid
behov och effektiviserar.
Denna unga lantbrukare
är mån om kultur och natur
och har tidigare sommarjobbat med naturreservatsskötsel. Några snuttar tvärgående stenmur har, efter
dispens från Länsstyrelsen,
flyttats för att rationalisera
driften och få lite längre åkrar. Många långa låga murar
finns dock kvar på sluttningarna ner från gården till
förmån för den biologiska
mångfalden.

Robin Salomonsson, Kvänslöv, Ljungby.

Robin Salomonsson är 25
år och bor i Kvänslöv, strax
utanför Ljungby. Han har
nyligen fått startstöd för
unga lantbrukare och läser
lantbruksutbildning på distans vid Naturbruksgymnasiet Kalmar. Utbildningen är
anpassad för dem som söker
startstöd och pågår mest
under vinterhalvåret. Samtidigt jobbar han på gården
och har under senaste året
successivt tagit över driften

efter sin far. På sikt ska han
ta över hela gården från
föräldrarna. Skogen utgör en
stor del av gården och blir
vintersysselsättning bredvid
djurskötseln.
Sedan 2008 är mjölkproduktionen avvecklad
och i gamla mjölkstallet går
inköpta kalvar. Ett nytt stall
till tjuruppfödning byggdes
vid omläggningen. Även 20
kvigor finns på gården för
att beta naturbetesmarkerna.

Robins råd till andra som vill
söka startstöd

Börja i god tid. Fråga om
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hjälp hos länsstyrelsen eller
grannbönder som har sökt.
Var det svårt att söka?

Lite. Det är många frågor att
svara på och en del var nytt
för mig.
Var det värt besväret?

Ja, absolut. Det är fantastiskt
att kunna studera och vara
lugn nu i början av karriären. Jag vet att jag har råd
om något på gården behöver
förnyas.
Planer för framtiden

Bygga plansilo och optimera
driften.

Malin Fernholm

malin.fernholm@lansstyrelsen.se

SKOGENS KRAFT FÖR MÅNGBRUKARE

FOTO: Skogens Kraft

Projektet Skogens Kraft
för mångbrukare vill stärka
småskaligt företagande
med skogen som bas. Här
möts företagare som vill
knyta nya kontakter, dela
kunskap och hitta samarbetsparter liksom bredda
sina affärsmöjligheter.
Träförädlare, naturguider
och matentreprenörer med
flera – alla med skogens
resurser som gemensam
nämnare är välkomna.
Läs om två mångbrukare
i Kronoberg och var med
du också!

och synas som mångbrukare? Klicka dig in till vår
mångbrukskarta över Småland, Öland och Gotland.
Välkommen till Skogens
Kraft!

Mångbrukare

På nästa sida möter du
Stefan på Wederslöv byggnadsvård och Carl Peter på
Hätteboda Vildmarkscamping. Båda är de mångbrukare och ”skogens entreprenörer”. Idéer, råvaror
och inspiration hämtas helt
enkelt från skogen.

Fakta

Gå med i nätverket via
hemsida:
www.skogenskraft.se

Samverka och utveckla

• Mångbrukskonvent:

Driver du företag eller
klurar du på en spännande affärsidé med skogen
som bas? Ta chansen att
samverka i nätverket och
utveckla din verksamhet.
Projektet arbetar med
nätverk och kunskapsdelning er företagare emellan
genom att gårdar bjuder in
till spännande aktiviteter.
Vill du själv vara med

15–17 september på Asa
Herrgård
• För vem: Småföretagare i
Kronobergs, Jönköpings,
Kalmar och Gotlands län
• Vad: Projekt som pågår
2020–2022 med ett
långsiktigt syfte om fortsättning efter projektets
avslut

• Hur: Nätverksträffar

och
kurser hos olika företagare, så kallade demogårdar
• Finansiärer: Europeiska
Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), LRF,
Region Gotland, Region
Jönköpings län, Region
Kalmar län och Region
Kronoberg.

Ellen Nystedt
Skogens Kraft
Ellen.Nystedt@lrf.se

SMÅLANDS SKOGSSTRATEGI
Smålands skogsstrategi är
kanske okänd för många,
men den har stor betydelse
för skogen och skogsbruket.
Den innehåller sex mål om
allt från förädling av skogsråvaran till balans mellan
skog och vilt. Det viktiga är
emellertid handlingsplanen;
en lista på 31 aktiviteter som
ska utveckla skogen och
skogsbruket.
Stor lövsatsning
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Just nu håller vi på med att
få igång en stor satsning på
löv. Det är både snabbväxande björk och asp som ska
användas till papper, textil
och board samt en bredare
satsning på lövskogens alla
värden.
Förädlingen av björk går
fort och det är inom räckhåll
att björken producerar lika
bra som granen.
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Vandringsleder

Vi håller också på med ett
småländskt samarbete för
vandringsleder som ska
göra det enklare både för
smålänningar och turister att
besöka våra fina skogar.
Vi utvecklar en ny modell
för att öka och skapa naturvärden på mark som inte är
prioriterad för skogsproduktion, till exempel vägkanter,
kraftledningsgator och
kantzoner. Om någon är intresserad att vara med, är ni
välkomna att
höra av er.

Magnus Hellgren
Samordnare Smålands skogoch trästrategier
magnus.hellgren@kronoberg.se

CAMPINGINKOMSTER FRÅN SKOGEN
Carl Peter Fröberg arrenderar från i år vildmarkscampingen i Hätteboda.
Den är en av två certifierade
svenska campingplatser
benämnda Vildmark (VM).
Den andra finns i Värmland. Som väl är har ägarna
Maj-Britt och Per varit noga
med skyltningen så att jag
hittar rätt. För Hätteboda
ligger verkligen långt inne
i den djupa skogen längs
små grusvägar i Tingsryds
kommun.
Mångbruk

Carl Peter är systerson till
Per och blev campinginnehavare av en slump. MajBritt och Per ville pensionera sig och ställde en öppen
fråga. Som utbildad jägmästare med ett förflutet inom
skogsnäring och industri tvekade han lite inför livsvändningen. Men, ja, varför inte?
Hätteboda-konceptet bygger
på 55 hektar skog som i stäl-

let för att enbart producera
virke och massaved även
producerar naturupplevelser
för mängder av människor.
Intäkter kommer alltså för
samma skog både från varsam gallring och plockhuggning och campingavgifter.

Vildmark

Campingen är elfri, förutom
det solpaneldrivna 12-voltsystemet i receptionen.
Du sågar din egen ved och
handpumpar upp vatten
till dusch och matlagning.
Gasspis finns i gemensamt

kök. Gårdssjön och Arasjön erbjuder bad, paddling,
roddturer och fiske.
Du kan vandra och andas
frisk skogsluft. 90 procent
av gästerna är från andra
länder – ofta storstäder –
och de värderar lugnet i
skogen högt. 2020 var ett
märkligt år med halverad
beläggning, men bokningen
för hela 2021 ser mycket
lovande ut.
Camping kostar mellan
170 och 300 kronor per
familj och natt beroende
på säsong och plats. Det
finns 144 platser och du kan
använda tält, husbil eller
husvagn.
www.vildmarkscamping.
se

Malin Fernholm

malin.fernholm@lansstyrelsen.se

BREDA BRÄDOR – EN SMAL NISCH
butiken i ett magasin på sin
gård, Vederslövs herrgård.
En anställd jobbar deltid i
butiken de dagar då Stefan
arbetar med isoleringsentreprenader. Inne i den linoljedoftande lokalen saluför han
ekologiska färger och tapeter, verktyg, träfiberisolering,
tjära, såpa, vackra krokar
och beslag bland mycket
annat.

knutbrädor och vindskivor
”på rot”. På fotot står Stefan
i sin monter och visar en
rödfärgad bred ytterpanel.
Kunden går efter att ha sett
den fina montern hem och
mäter hur lång vägg som ska
få ny panel och skickar måt�ten till Stefan. Detta sker ett
halvt till ett år före leverans
och kunden lägger nu 15
procent i förskottsbetalning.
Stefan kontaktar skogsägaren Ramnåsa såg som under
vintern väljer, hugger och
sågar lämpliga grova tätvuxna granar. Virket hämtas av
kunden vid sågen följande
sommar. Stefan får provision på virkesförsäljningen
och kan sälja tillbehör till
bygget. Skogsägaren får avsättning för övergrova granar. Kunden investerar i en

Breda brädor

Många känner till Wederslöf byggnadsvård. Det är
bonden och entreprenören
Stefan Holmberg som sedan
2008 driver byggnadsvårds-

Det mesta som Stefan säljer
är ämnat att på ett så naturligt sätt som möjligt bevara
och skydda virket i våra
trähus. Men det går faktiskt
också att köpa virke i Vederslöv. Det är dock inte fråga
om någon vanlig brädgård
med snabbvuxet mängdvirke. Nej, här kan du köpa
extra breda panelbrädor,
5

fin traditionell kvalitetspanel.
Alla tre parter vinner på
samarbetet.
Potential

Några kunder per år köper
virke via Vederslöv. Men det
kan vara stora beställningar.
Stefan bedömer att efterfrågan på breda brädor ökar.
Även ek efterfrågas. Det kan
alltså finnas utrymme för
fler skogsägande virkesleverantörer inom byggnadsvårdsbranschen.
www.wederslofbyggnadsvard.se

Malin Fernholm

malin.fernholm@lansstyrelsen.se

INSEKTERNA GER OSS MAT
Pollinering

Någon har räknat ut att
ungefär var tredje tugga mat som vi stoppar i
munnen kräver pollinering
av insekter. Bär, frukt,
raps och klöver är några
exempel.
Pollinering innebär att
pollen förs från ståndare
till pistiller så att befruktning sker. Insekter som
äter nektar eller pollen får
ofrivilligt med sig pollen i
päls och på ben. De flyger
från blomma till blomma
och pollinerar växter som
sen kan ge oss människor
mat.
Problem

FOTO: Alex Regnér, Greppa näringen.

Humlor, vilda bin, fjärilar,
skalbaggar och blomflugor
med flera gör jobbet att
pollinera vår mat. Men vi
har ett problem! Mängden
insekter minskar dramatiskt i hela världen – även
i Sverige. På bara 30 år har
den totala mängden polli-

Du kan hjälpa pollinatörerna:

Jordgubbe fullt pollinerad
av olika insekter.

Självpollinerad respektive
vindpollinerad jordgubbe.

nerande insekter sjunkit
med 75 procent. Orsaken
är främst att antalet blommande växter och ”ogräs”
i landskapet nästan har
försvunnit till förmån för
stora välskötta åkrar med
bara en enda gröda. Insekterna har helt enkelt inte
tillräckligt med varierad
föda hela säsongen.
Men – tänker du
kanske – vi har ju biodling! Om vi ökar antalet
biodlare och kupor med
honungsbin så har vi löst
problemet. Visst är biodling bra för pollineringen,
men massor av tambin kan
inte lösa all pollinering åt
oss. Varför?

Mer om pollinering

Svaret är att det behövs
fler än en pollinerande art
för att pollineringen ska bli
god i alla grödor. Olika insekter gillar olika arter och
kompletterar dessutom
varandra i en och samma
blomma. En del blommor,
till exempel rödklöver,
behöver en insekt med
lång tunga som når ner till Du kan läsa mer på
www.naturvardsverket.se
blombotten.
och www.jordbruksverket.
Det är bara vissa arter
se. Sök på
som har tillräckligt lång
tunga. Jordgubbens blom- pollinatörer.
ma blir inte fullständigt
pollinerad om inte många
olika insektsarter kliver
runt i den och sprider
pollen på flera olika sätt
Malin Fernholm
(se bild).
malin.fernholm@lansstyrelsen.se

djurslag för att minska förluster av näringsämnen och
komma närmare målet.
Hästnäringen har istället
för nya bestämmelser efterfrågat rådgivning för att bli
mer medvetna om vilken
miljöpåverkan hästhållningen har och vilka åtgärder
som kan göras på gårdsnivå.
Greppa Näringen har tagit
fram en miljörådgivning
som riktar sig till hästgårdar
som har minst 15 hästar.
För att kunna ta del av
rådgivningen krävs även att
hästhållaren kan styra över
gårdens dagliga rutiner och
besluta om åtgärder i stallar
och utomhus.
Rådgivningen är kostnadsfri och görs på gården.
Rådgivaren och hästhållaren

NY MILJÖRÅDGIVNING
INOM GREPPA NÄRINGEN
FÖR HÄSTHÅLLARE

Förra året skrevs det en hel
del om hästhållningens miljöpåverkan. Detta efter
att den statliga utredningen
”Stärkt lokalt åtgärdsarbeteatt nå målet Ingen övergödning” föreslagit att eventuellt

• Spara blommande träd
och buskar i betesmark,
äng och trädgård.
• Minska användningen av
växtskydds- och ogräsmedel.
• Lämna kantzoner på
åkrarna, gärna med insått
blomsterfrö.
• Odla ekologiskt.
• Sköt en blomsteräng
• Låt klöver och annat i
gräsmattan blomma.
• Spara äldre lövträd och
död ved (boplatser).

ta fram nya bestämmelser
om miljöhänsyn för hästhållning. Idag utgör hästgödseln
20 procent av all stallgödsel
som produceras på ett år i
Sverige. Det behöver arbetas
brett med åtgärder över alla
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tittar över verksamheten och
identifierar vad som redan
görs bra och vad som kan
göras bättre. Rådgivaren ger
konkreta förslag på åtgärder.
Rådgivningen är ett startbesök och finns det behov
kan gården få fler av de olika
rådgivningar som Greppa
Näringen erbjuder. Om du
är intresserad av ett rådgivningsbesök, mejla malin.
fernholm@lansstyrelsen.se.
Här finns mer information: www.
greppa.nu

Anna-Stina Karlsson
anna-stina.karlsson@
lansstyrelsen.se

AREALKONTROLL GODKÄND AVBETNING
När betesmarker sköts med
bete är det lite olika krav
som ställs för de stöd som
finns. För gårdsstöd/kompensationsstöd gäller att det
ska vara en synlig betespåverkan på hela skiftet och
för miljöersättningen ska det
betas i sådan omfattning att

inte någon skadlig samling
av förna sker.
Det är inte alltid helt lätt
att veta vad som är tillräckligt betat. Extra svårt är det
på fuktigare marker, så här
kommer några bilder som
visar sådana exempel.

Denna mark klarar kraven för alla stöd; gårdsstöd/kompensationsstöd och miljöersättningen.

Den här marken är i grunden ett gränsfall för att vara godkänd
betesmark. Eftersom den betas väl är den godkänd i alla stöd;
gårdsstöd/kompensationsstöd och miljöersättningen.

Området närmast i bilden är också godkänt i alla stöd inklusive
miljöersättningen eftersom det är väl betat mellan tuvorna och
tuvorna är inte för dominerande.

DJURKONTROLL
OCH TVÄRVILLKOR
Med goda rutiner för märkning, journalföring och rapportering minskar du
risken för avdrag efter en kontroll.
Kom ihåg:

• Se regelbundet över märkningen - att
alla djur som ska ha två öronbrickor
har det. Om inte, beställ hem ersättningsbrickor.
• För stalljournal. Har du nötkreatur kan
du rapportera elektroniskt och slipper
stalljournal.
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KATTER

• Rapportera i tid till cdb-register och
förflyttningsregister för får/get/gris.
För att undvika avdrag på olika stöd
och underlätta vid en eventuell kontroll
ta reda på vilka villkor som gäller för
stöden du söker. Kolla upp vilken dokumentation du alltid behöver ha tillgänglig
hemma på gården för att uppfylla villkoren i de olika ersättningarna.

Elin Briland

elin.briland@lansstyrelsen.se

Johan Ekström

johan.ekstrom@lansstyrelsen.se

Sedan den 15 juni 2020 har
du som kattägare en skyldighet att se till så att dina katter inte förökar sig oplanerat
och okontrollerat.
Katter som rör sig fritt
utomhus bör därför vara
kastrerade, steriliserade eller
på annat sätt förhindrade

från att kunna föröka sig.
Skulle det vara så att du har
okastrerade honkatter som
sammanlagt föder mer än
två kullar per år faller det
inom tillståndspliktig verksamhet. Det spelar ingen roll
om aveln var avsiktlig eller
oplanerad.
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Om man bedriver en
sådan verksamhet utan
tillstånd har Länsstyrelsen
skyldighet att åtalsanmäla
händelsen som brott mot
djurskyddslagen.
Fredrik Holm

Länsveterinär
fredrik.holm@lansstyrelsen.se
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Ekologisk fältvandring
På gården Färanäs bedrivs ekologisk mjölk- och nötköttsproduktion och förutom vall odlas
oljeväxter, åkerbönor samt våroch höstspannmål. Gården ingår
i ett kolinlagringsprojekt
www.kolinlagring.se och projektledaren Christina Berneheim deltar tillsammans med Madeleine
Wiström, Hushållningssällskapet.

MAT 2021
en viktig del i att öka förståelsen bland
konsumenter om hur mat produceras.
FOTO: Alexander Hall.

Seminarium

Förra året fick arrangörerna av MAT
tänka om och tänkta nytt på grund
av pandemin. Även i år kvarstår vissa
begränsningar för evenemanget.
Glädjande är att den populära
MAT-rundan som hade premiär förra
året återkommer! Den 18 och 19
september kommer lantbruk, gårdsbutiker, lanthandlare, caféer och restauranger hålla öppet kl. 10:00–17:00 för
besökare. Återigen får vi alla chansen
att upptäcka nya platser i vårt län och
njuta av höstens smaker.
Öppna gårdar

Nytt för i år på MAT-rundan är fem
öppna gårdar runt om i länet. Gårdar
med mjölk-, kött-, diko- och spannmålsproduktion kommer att välkomna
nyfikna besökare under MAT-rundan.
Detta är ett mycket roligt tillskott och

Seminarium har alltid varit en betydande del av MAT evenemanget. I år
arrangeras bland annat en digital temadag den 15 september för lantbrukare.
• Krislåda för lantbrukare – kontinuitetsplanering på gården.
• Vad krisberedskapssystemet kan göra
för dig.
• Odla baljväxter på småländska åkrar
– går det?
Det gläder oss att MAT fortsatt kan
vara en plattform för både producenter
och konsumenter med kunskap, möten
och försäljning av fantastisk mat. Låt
oss tillsammans skapa ett MAT 2021
som ingen kan glömma!
För att hitta kartan
till MAT-rundan och
mer information om
seminarier, besök
hemsidan www.matsmaland.se.
Rebecka Wikström
rebecka.wikstrom@
lansstyrelsen.se

Medtag egen fikakorg.
• Tid: Torsdag 1 juli kl.13.30–
15.30.
• Plats: Cilla och Tore Engström
Färanäs Västregård 1, Vislanda.
• Anmälan: senast 29 juni till
axel.cedergren1@gmail.com,
073-364 44 99.

Fältvandringar
i naturbetesmarker
Vi besöker tre gårdar där vi tittar
på värdefulla örter, träd och kulturlämningar. Vi diskuterar vad man
kan tänkta på vid skötsel av naturbetesmarker och olika möjligheter
till miljöersättningar.
• Tid:
26 augusti, Toftaholm, Vittaryd
31 augusti, Osaby säteri, Tävelsås
2 september, Kronogården,
Fröseke.
Utförligare information kommer i
ett senare utskick.
Vill du redan nu lämna en
intresseanmälan om att delta,
mejla till: anna-stina.karlsson@
lansstyrelsen.se.
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