Nummer 3 2022
Nyhetsbrevet ges ut från oss på Landsbygdsavdelningen. Här lyfter vi de frågor som är aktuella
just nu. Det är allt från djurvälfärd, jordbrukarstöd, aktuella kurser och rådgivningar, till tips om
olika investeringsmöjligheter inom Landsbygdsprogrammet. Trevlig läsning!
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
LEDAREN

Ny enhet för lantbruksdjur
Att omorganisera är besvärligt och inget man vill
göra i onödan. Men när världen förändras måste man
hänga med.

Landsbygdsdirektör Åsa Lindberg

Den nya Landsbygdsavdelningen i Skåne
På landsbygdsavdelningen har vi nyligen dragit om en del
organisatoriska streck. Vi har bland annat inrättat en särskild enhet
för lantbruksdjur, inklusive häst. Här kommer vi att hantera
förprövning av djurstallar, samt frågor gällande djurtransporter,
slakterier och rena djurskyddsfrågor. Ytterligare en enhet kommer att
fokusera på själva livsmedelssäkerheten. Genom att organisatoriskt
samla sådant som rör livsmedelsproducerande djur vill vi skapa
bättre möjligheter att kroka arm med berörda näringar. Det är
genom helhetssyn och samarbete med djurägare som vi kan göra
största möjliga nytta, för den skånska, samhällsviktiga
livsmedelsproduktionen och för djuren.
I händelse av kris
Samtidigt fortgår arbetet med att förbättra landets motståndskraft
mot allehanda kriser. Djurens hälso‐ och sjukvård samt
livsmedelskontroll är funktioner som i händelse av kris kan komma
att ledas från länsstyrelserna, i nära samarbete med Livsmedelsverket
och Jordbruksverket. Just nu planerar vi för hur vi, i händelse av kris
eller ytterst krig, kan säkerställa att det finns veterinära resurser till
våra livsmedelsproducerande djur. I det arbetet kommer vi
naturligtvis att ha kontakt med länets veterinärer.
Nu börjar arbetet för att visa att vi vill bli en mer samarbetsinriktad
och strategisk spelare vad gäller länets livsmedelsproduktion.
Åsa Lindberg, Landsbygdsdirektör Länsstyrelsen Skåne
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Detta har pengarna gått till
Vi fortsätter vår redovisning av vad alla
investeringspengarna, inom
Landsbygdsprogrammet, har gått till i Skåne. Näst på
Energivävar i växthus. Foto: Daniel
Vitestsm, Länsstyrelsen Skåne

tur är ”Energieffektivitet och energiskog”.
Klimatomställning
Under den senaste programperioden har det funnits möjlighet att

Energivävar i växthus. Foto: Daniel
Vitestsm, Länsstyrelsen Skåne

tur är ”Energieffektivitet och energiskog”.
Klimatomställning
Under den senaste programperioden har det funnits möjlighet att
söka och få stöd för åtgärder inom energi‐effektivisering och för
plantering av energiskog på åkermark.
Klimatomställningen berör alla näringar, så även lantbruks‐ och
trädgårdsföretag. För att vi ska kunna minska utsläppen måste
företagen energieffektivisera.
Nio miljoner kronor till investeringar
Stödet har också stimulerarat till att öka tillgången av förnybar energi
genom att ge stöd till plantering av fleråriga energigrödor.
Förutom stöd till plantering av energiskog ﴾salix, hybridasp och
poppel﴿ har bra investeringar varit energivävar i växthus, som sparar
mycket energi. Andra investeringar är nya frekvensstyrda motorer på
ventilationsfläktar. Ofta har dessa kompletterats med smart styrning
av ventilationen. Ytterligare exempel där programmet gett stöd har
varit att byta ut gamla lysrör mot ledbelysning i stallar samt
investeringar i bättre isolering i fjäderfästallar. Totalt har nio miljoner
kr beviljats till 59 stycken företag i Skåne.

LÄS MER OM INVESTERINGSMÖJLIGHETERNA

Färre platser för dagskasseinlämning
Avveckling av Kassagirotjänst från den 1 september i
år gör att 25 av 54 serviceplatser i Skåne stängs ner.
Vad tycker du som landsbygdsföretagare om detta?
Berätta gärna i vår enkät.
Foto:MostPhotos

ClearOn AB har beslutat att avveckla sin Kassagirotjänst från och
med den 1 september i år. I den tjänsten ingår räkningsbetalning,
uttag av kontanter och insättning av dagskassa. Därmed kommer 25
av de 54 serviceplatser för dagskasseinlämning som finns idag i
Skåne att stängas ned.
Vilka drabbas?
Länsstyrelserna bedömer att avvecklingen av ClearOn AB främst
drabbar de som behöver betala räkningar men saknar ett betalkonto.
Det kommer även att påverka tillgängligheten för kontantintensiva
företag och föreningar.
Vad tycker du om betaltjänster?
Vi skulle vilja veta vad Skånes landsbygdsföretag tycker om detta och
om betaltjänster i stort. Vi har tagit fram en kort enkät som riktar sig
brett till både privatpersoner, föreningar och företagare, se QR‐kod
till höger. Enkäten är för dig som bor eller verkar i Skåne, och syftar
till att undersöka tillgången till teknik och kunskap kring betaltjänster
hos länets invånare. Vi skulle sätta stort värde på, om du har
möjlighet att svara på enkäten. Ditt svar är anonymt.
Svaren sammanställs i vår årliga rapport till regeringen i november
för att uppmärksamma dem på vilka utmaningar det finns kopplat,
till både digitala och kontanta betalningar i vardagen.
Läs om vårt arbete med grundläggande betaltjänster i Skåne.

BESVARA VÅR ENKÄT

Ännu en växtsäsong till ända
Hösten närmar sig och med den även slutet av växt‐
säsongen. Här kommer några kom‐ihåg från oss på
”Enheten för jordbrukarstöd ‐ fält”.
Foto: MostPhotos

Gårdsstöd
Vi hoppas att ditt år har varit bra under de förutsättningar vi haft.
Om du söker gårdsstöd vill vi påminna dig om att någon aktivitet
måste utföras på alla dina marker senast 31 oktober. Godkänd
aktivitet är till exempel odla, beta, putsa, slå av eller jordbearbeta.
För andra stöd kan ytterligare krav tillkomma såsom att marken
måste vara väl avbetad senast 31 oktober, om du har ett åtagande
för betesmarker och slåtterängar om inget annat anges i din

åtagandeplan.
Efterkontroll
Har du haft en kontroll av dina jordbruksmarker under säsongen bör
du vara beredd på att vi kan komma ut på en oaviserad efterkontroll
under hösten om villkoren inte redan var uppfyllda när vi var hos dig.
Vet du med dig att någon mark blivit åtgärdad under säsongen är du
välkommen att höra av dig till oss.
E‐post: skane@lansstyrelsen.se
Tel: 0771 – 67 00 00

ALLT OM JORDBRUKARSTÖD

Bryn och gläntor
Att skapa bryn med blommande buskar, låta
vägkanterna blomma, spara de gamla träden, behålla
skyddande stengärdsgårdar eller skapa sandblottor
är några insatser du kan göra för att gynna de vilda
pollinerarna.
Träd och buskar fyller många funktioner
De vilda pollinatörerna behöver ett variationsrikt landskap. De måste
ha mat i form av nektar‐ och pollenrika blommor och olika typer av
boplatser, framför allt i sand eller död ved. Dessutom måste de ha
lämpliga stråk för att kunna förflytta sig mellan olika miljöer.
Länsstyrelsen har, tillsammans med Skogsstyrelsen, tagit fram en
inspirationsfolder ”Bryn och gläntor‐viktiga för vilda pollinatörer”
som visar på de viktigaste miljöerna för vilda pollinerare samt några
typiska arter. Foldern har fokus på träd‐ och skogsmiljöer.

FOLDERN BRYN OCH GLÄNTOR

Lantbruket kan hjälpa till vid
elbrist
Lantbrukare kan hjälpa till att minska risken för elbrist
i Sverige, bland annat genom att använda mindre el
när behovet är som störst och samtidigt tjäna pengar
på detta. Kom till vår konferens den 10 november
och hör mer om hur det funkar.
Styra användningen
Landsbygdsföretag har stora möjligheter att tjäna pengar på att
reglera sin elanvändning. Det handlar om en mer flexibel
elanvändning, exempelvis
genom att minska kylningen eller värmen under kortare perioder.
Uppskattningsvis kan 10–15 procent av elanvändningen styras och
levereras till elnätet så att effekttopparna kan hanteras. Vi skattar
värdet på tjänsten till 600 kr/kilowatt och år för gården. Både stora
och små gårdar kan få lönsamhet och det kan gå att koppla ihop ett
antal gårdar och på så sätt aggregera effekten mellan
gårdarna och styra dygnsförbrukningen på ett mer flexibelt sätt.
Exempelgård
Smågrisproduktion med drygt 1 000 suggor i produktion.
• Använder ca 1 015 MWh/år varav 941 MWh el.
• Har 62 kW flexibel effekt från värmepumpar och värmelampor.
• Flexresurs väntas ge en årlig intäkt på ca 37 200 kr.
• Kostnad för installation av virtuellt kraftverk ligger på ca 36 400
kr, med en årlig kostnad på 6 000 kr.
• Den förväntade återbetalningstiden väntas ligga på 1,5 år.
Välkomna på konferens 10 nov
Vi berättar om hur du som lantbrukare kan styra elanvändningen på
ett mer flexibelt sätt och få lönsamhet i detta. Resultaten från

projektet Lantbrukseffekten redovisas.
Vi träffas den 10 november kl 12–16 på Helgegården utanför
Kristianstad. Anmäl dig senast den 6 november till Peter Odhner,
Klimat‐ och energistrateg, 010‐224 17 49 eller länken nedan.
Stor potential
Jordbruket kan bidra till mer flexibilitet i elnätet genom att antingen
producera el eller använda mindre el när behovet är som störst.
Genom att reglera de värme‐och kylanläggningar som finns inom
jordbruket finns det goda möjligheter att leverera flexibilitet till
elnätet och få betalt för detta.
Projektet: ”Optimering av flexibilitetsresurser inom
lantbrukssektorns värme‐ och kylsystem” avslutas under hösten
2022 och finansieras av Energimyndigheten. I projektgruppen
deltar RISE, konsultfirman Seniorit, HIR AB och Energikontoret
Skåne.

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN 10 NOV

INVESTERINGSMÖJLIGHETER OCH STÖD

Sök stöd täckdikning
Nu kan du söka ytterligare medel till investering i
dränering. Utlysningen är öppen till den 15
december.
Täckdikning
Den 1 september öppnade vi ytterligare en utlysning av 5 145 064
kr inom landsbygdsprogrammet för stöd till investeringar i
systemtäckdikning. Du kan söka fram till den 15 december 2022.
Den första utlysningen av medel till täckdikning stängdes 31/8 och
söktrycket var stort. De ansökningar som inte beviljas stöd i den
första utlysningen kommer att avslutas och rullas inte vidare till nästa
utlysning. Har du inte påbörjat din investering kan du skicka in en ny
Foto: Lina Brinte, Länsstyrelsen
Skåne

ansökan och söka stöd även i den nya utlysningen.
Kalkfilterdike
Som ett komplement till täckdikning finns även möjligheter att fram
till 30 september 2022 söka stöd för att anlägga kalkfilterdiken.
Komlettera din ansökan
Din ansökan måste vara komplett enligt kraven i utlysningen senast
den dag ansökningsperioden stänger, dvs 15/12‐22. Inga
kompletteringar eller ändringar tillåts därefter.
Har du frågor hör gärna av dig till oss handläggare.

AKTUELLA UTLYSNINGAR

KURSER OCH RÅDGIVNINGAR

Behörighetsutbildning ‐
växtskyddsmedel
Går ditt sprutcertifikat ut 31 maj 2023 så är det dags
att förnya det nu.
Utbildningar i höst
Vi planerar att genomföra både digitala kurser och fysiska kurser i
Skåne och Blekinge med start i november. Gå en kurs i höst om du
vill gå en fysisk kurs eller slippa krocka med vårbruket.
Vidareutbildningar:
• Behörighet utomhus: Jordbruk, golf/grönytor samt frukt och bär
• Behörighet i och omkring växthus
• Behörighet för betningsmedel
En grundkurs på fyra dagar ger behörighet för användning av

växtskyddsmedel.
Grundkurser i växtskyddsmedel klass 1L och 2L
• Grundkurs för behörighet utomhus, inriktning jordbruk eller
trädgård
• Grundkurs för behörighet i och omkring växthus
• Grundkurs för behörighet att använda betningsmedel
Kursdatum samt länk till anmälan hittar du på vår webbsida. Boka dig
i god tid via Jordbruksverkets kurskatalog.

KURSDATUM OCH INFORMATION

Smart landsbygd ‐ nytt nummer
i oktober
Den 13 oktober kommer ett nytt nummer av vår
kurstidning Smart landsbygd ut. I den kan du läsa
inspirerande intervjuer med våra skånska
landsbygdsföretagare samt frossa i höstens och
vinterns kurser och rådgivningar.
Några av höstens kurser i urval
Sätt rätt pris på din produkt eller tjänst
Du får lära dig att ta fram underlag för att skapa en korrekt och
lönsam prissättning i ditt företag. Två träffar, 8 och 15 nov, kl 9–13,
Kristianstad.
Inred din gårdsbutik
Du får tips om hur du ökar kundupplevelsen genom hur ytorna
utnyttjas, vilken inredning som används, på vilket sätt produkterna
presenteras och även butikens kommunikation med skyltar. Två
digitala träffar, 9 och 16 nov, kl 9–12.
E‐handel
Kursen ger dig översiktlig kunskap om e‐handel och visar hur du
som företagare kan jobba med e‐handel för att öka försäljningen och
lönsamheten. Två träffar, 22 och 29 nov, kl 9–13, Kristianstad.
Marknad och samverkan mellan växt‐ och djurgårdar
Vi belyser den ekologiska marknaden, både historiskt och en prognos
framåt i tiden. Vi tittar på vilka möjligheter som finns för samverkan
mellan växtodlings‐ och djurgårdar. 30 nov, kl 9–12.30, Råby.Kontakt
Per Modig HIR SKåne
Tillstånd i byggprocessen
Webbkursen tar upp viktiga regler och lagar inom miljö‐ och
bygglagstiftning, som du som byggherre behöver känna till vid
byggnation. Även viktiga regler för ekologisk produktion kommer att
tas upp. Ej specifikt för något särskillt djurslag. 25 oktober, kl 13.30–
16.00. Anmäl till VÄXA Sverige; therese.ljungberg@vxa.se
eller helena.lans@vxa.se
Rådgivning Jordhälsa
Lär känna din jords hälsa/bördighet! Varför ser det ut som det gör
och vilka förbättringar kan göras? Kontakta någon av följande
rådgivare:
Generell: HIR Skåne, Jonas Ivarson 070–147 80 52
Djur: Länsstyrelsen Skåne, My Rask, 010–224 11 29
Växt: Biskopshagens odlingar AB, Joel Månsson, 070–388 12 98

LÄS SMART LANDSBYGD

Framtidens lantbruk ‐
Rådgivning

Häng med på en rådgivning tillsammans med andra.
Du som är yngre lantbrukare och vill vara med att
skapa framtidens lantbruk, välkommen till två kvällar
där vi diskuterar strategier på gård.
En rådgivare gör en Grepparådgivning på gården och diskuterar vilka
områden man kan jobba vidare med. Varför och hur kan vi skapa
lönsam och hållbar produktion, alla ges möjlighet att delta i
diskussionen!
Träff 1: 19 oktober kl. 17–20 träffas vi hos Johan Persson på Höjs
boställe utanför Kävlinge. Rickard Karlsson, rådgivare på HIR Skåne,
gör en växtnäringsbalans och utifrån denna diskuterar vi närings‐
flödena på gården. Vi avslutar kvällen med korvgrillning. 
Träff 2: 25 oktober kl. 17–20 träffas vi hos Henrik Gavelin utanför
Lövestad. Liv Alm, rådgivare på Skånesemin, kommer att utföra en
endagars foderstatskontroll och med den som utgångspunkt
diskuterar vi foder och utfodring. Kvällen avslutas med korvgrillning.
Anmäl dig till träffarna.

INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

På agendan i Blekinge län ‐
Konferens om jordhälsa
Länsstyrelsen Blekinge arrangerar tillsammans med
Jordhälsa är ett begrepp som uppmärksammas allt
mer i Sverige och inom EU. Därför bjuder
Länsstyrelsen i Blekinge in till en heldag med
föreläsningar kring jordhälsa den 3 november.
Jordhälsans betydelse
Jordhälsa definieras som markens kapacitet att leverera
ekosystemtjänster utan att negativt påverka miljön. Friska jordar är
en grundläggande resurs för vår jordbruksproduktion och vår
förmåga att mätta en växande global befolkning.
Välkommen till en inspirerande informationsdag 3 november
Dagen är en del av EU‐projekten Implementering av Blekinges Mat‐
& Livsmedelsstrategi, Greppa Näringen samt Ett rikt odlingslandskap.
Vi startar dagen 9.30 med registrering. Sedan kör vi igång dagen

