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Ledare:

Världens klimatsmartaste jordbruk
– räcker det?

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsens växel
010-223 40 00
Jordbrukarstöd/SAMinternet
0771-67 00 00
Djurskydd jourtelefon
010-223 41 50
Rovdjur jourtelefon
010-223 41 80
Rovdjursobservationer
www.skandobs.se

Vi är mitt i hösten och Sörmland visar sig från sin mest färgsprakande sida! Nu är arbetet med
återkraven i princip klara och vi är i fas med ärenden för 2020. Jordbruksverkets system har
uppgraderats och länsstyrelsen har handlagt alla de beslut som har släpat i systemen.

Landsbygdsdirektör, chef, avdelningen
för landsbygd
Henrietta Schönenstern

Aktiv Landsbygd kommer att ges ut varvat i både pappersform och digital form framöver. Detta
för att vi snabbare ska kunna informera om nya satsningar, åtgärder eller regelverk. Till exempel
har vi fått nya medel till landsbygdsprogrammet, närmare fem miljoner kronor är öronmärkta till
Södermanland för investeringsstöd i jordbruket och satsningar på effektiv vildsvinsförvaltning.
Det tillkommer också ytterligare medel som Miljöstöd för täckdikning och kalkfilterdikning inom
kort. Anmäl dig för en digital prenumeration så du inte missar framtida nummer!
Miljö och klimatstöd ringar också in temat för detta nummer av Aktiv landsbygd; klimat.
Klimatförändringarnas effekter har visat sig tydligt detta år, översvämningar, orkaner och bränder
har avlöst varandra. Ett förändrat klimat har redan idag stor påverkan på den globala livsmedelsproduktionen. Vi behöver ställa om så vi både minskar vår klimatpåverkan och samtidigt anpassar
oss efter nya förutsättningar.
Enligt rapporter från Naturvårdsverket har svensk livsmedelsproduktion, både vad gäller
frukt, grönsaker, växtodling och djuruppfödning betydligt mindre miljö- och klimatpåverkan än
internationell livsmedelsproduktion. Jordbrukets utsläpp av växthusgaser har dessutom minskat
med mer än 11 procent sedan 1990. Men trots detta står jordbruket för en stor del av klimatpåverkan och här kan vi göra mer. En stor del av satsningarna inom EU:s jordbrukspolitik, såväl som
den nationella budgeten, riktas mot miljö- och klimatåtgärder och genom Länsstyrelsen kommer
dessa lantbruket och landsbygden till del.
I detta nummer av Aktiv landsbygd kan du läsa om flera initiativ för ett ännu klimatsmartare
jordbruk – Klimatklivet, Greppa näringen och Jord på trynet plus de olika stöd som finns att söka i
landsbygdsprogrammet, för oss som bor och verkar i Södermanland.

God läsning!

Henrietta Schönenstern, landsbygdsdirektör
henrietta.schönenstern@lansstyrelsen.se
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Jordbrukarstöd

Aktiv Landsbygd blir digital!

Arealkontroller

Under 2022 kommer Aktiv landsbygd delvis gå över till
digitalt format. Totalt fyra nummer planeras att ges ut
under nästa år, två nummer på papper och två nummer
digitalt.

I skrivande stund är Länsstyrelsen i full gång med
arealkontrollerna och liksom föregående år har vi
en sänkt kontrollfrekvens till följd av covid-19. Vi har
följt folkhälsomyndighetes råd och har i möjligaste
mån undvikit fysiska kontakter. Vid kontroll av
dokumentation har vi försökt att göra detta digitalt.

Vad innebär detta?
För de prenumeranter som redan har en digital prenumeration blir
det ingen större skillnad, pappersversionerna skickas ut i PDF-format
och de övriga två i formen av digitalt nyhetsbrev.
För övriga prenumeranter är de endast de som ansöker om SAM
som automatiskt kommer föras över till de digitala utskicken.
Om du vill vara säker på att få alla nummer framöver så kan du anmäla dig på länsstyrelsens webbplats genom att söka på ”Aktiv Landsbygd 2021”, och klicka dig in på en av publikationerna, där finns ett
fält där du fyller i din e-postadress. Du kan också scanna QR-koden
nedan så kommer du rätt.
Du kan också anmäla dig genom att skicka e-post till redaktionen på
AktivLandsbygd.Sodermanland@Lansstyrelsen.se, ange ”Digital prenumeration” i ämnesraden. Om du sedan tidigare är prenumerant på
papperstidningen får du gärna uppge namn och adress så att vi kan
ta bort dig från det registret. 
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nummer av Aktiv
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Mer i det

Odlat (ej på betesmark)
Låtit beta
Putsat
Slagit av
Jordbearbetat (ej på betesmark)

Söker du ekologiskt stöd, vallstöd eller kompensationsstöd för fodergrödor ska skörden föras bort från skiftet. För
betesmarker med miljöstöd gäller att marken ska vara tillräckligt betad vid säsongens slut, att ingen skadlig ansamling
av förna finns kvar.
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Vi använder satellitdata från Sentinelsatelliter som kan analysera om det har skett en aktivitet på skiftet sedan vi sist var
där. Viktigt att notera är dock att vi aldrig kan underkänna ett
skifte via satellitbilder utan endast godkänna. Marker som vi
inte kan godkänna via bilder måste vi återbesöka i fält. Att
genomföra efterkontrollerna utan att behöva besöka marken
på plats innebär att vi kan undvika onödiga resor och lantbrukarna slipper uppföljande besök av kontrollanter. 

2021

M an
DAnTSAU
M-ansök

Om du söker gårdsstöd, ska det på alla delar av skiftet tydligt
synas att du gjort något av det här senast den 31 oktober:

Skulle ett eller flera av dina skiften fortfarande inte uppfylla
villkoren vid efterkontroll, så får du ett nytt kontrollresultat
utskickat. Är allt i sin ordning, skickar vi alltså inte ut ett nytt
brev till dig.

Scanna koden för
att registrera digital
prenumeration

ds
rmanlan
Till Söde

Efterkontroller
Vi gör efterkontroller på de skiften som vid första kontrolltillfället
ännu inte haft aktivitet. Detta sker antingen genom satellitbilder
eller med ett nytt besök. Den största delen av efterkontrollerna
gör vi i november månad.

bygd 01/20
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UTBETALNINGSPLAN FÖR JORDBRUKARSTÖDEN 2021
Datumen nedan visar när Jordbruksverket planerar
att betala ut pengar för de stöd som du sökt 2021.

10 december: Fortsatta slututbetalningar för de som inte kom med
till den 4 december.

Om handläggningen av din ansökan tar längre tid, till exempel om
en kontroll visat att det finns fel i ansökan, kan du få utbetalningen
senare än vad som står i planen.

10 december: Slututbetalning för restaurering av betesmarker och
slåtterängar, samt skötsel av våtmarker och dammar. För att få en
slututbetalning för 2021 behöver du först ha fått ersättningen slututbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen behöver
baseras på ditt fleråriga åtagande.

När handläggningen av din ansökan är klar kommer den med i
Jordbruksverkets löpande utbetalningar som de gör varje vecka.
Delutbetalningarna är på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning.
Datum:
22 oktober: Delutbetalningar påbörjas för miljöersättningar, kompensationsstöd, ersättning för ekologisk produktion samt omställning till ekologisk produktion. Därefter löpande veckovisa utbetalningar fram till slututbetalning för de ärenden som blir klara.

Aktuell utbetalningsplan för samtliga stöd finns på Jordbruksverkets webbplats jordbruksverket.se. Sök på Utbetalningsplan för
jordbrukarstöd så kommer du till rätt sida.

Har du frågor? Kontakta oss!
Telefon: 0771-67 00 00
E-post: jordbrukarstod.sodermanland@lansstyrelsen.se

3 december: Slututbetalningar för direktstöd, miljöersättningar, kompensationsstöd, ersättning för ekologisk produktion samt
omställning till ekologisk produktion.

Välkommen Tim Lux, ny chef på enheten
för landsbygdsutveckling och vilt!

Vem är du?
Tim Lux heter jag och har en bakgrund som miljövetare och ekolog med ett starkt intresse för
levande landskap där utveckling och bevarande
är i balans. Jag har mestadels jobbat på kommunal nivå med gröna frågor i Småland och de
senaste fem åren på Södertälje kommun.
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Vilka erfarenheter har du av att jobba
mot landsbygdsutveckling, gröna näringar och viltfrågor?
Jag har under mitt arbetsliv alltid haft en strävan efter att landsbygden och staden behöver utvecklas i samklang. Jag har haft rollen
som projektledare för diverse utvecklingsprojekt med syfte att utveckla en attraktiv och
hållbar landsbygd. Under mina år på Södertälje kommun har jag varit chef för natur- och
viltvården och skogsförvaltning samt senare
för grön planering och odlingsfrågor. Bredvid
mina yrkesmässiga roller har jag bedrivit en
mindre gård i södra Småland med en fårbesättning och grönsaksodling samt haft flera
ideella engagemang såsom främjandet av
bredbandsutbyggnad och naturvård.
Vad ser du fram emot i din nya roll?
I min roll som enhetschef ser jag fram emot
att genom dialog och gemensam kunskap
kunna bidra till mervärden i länet. Som chef
vill jag ge mina medarbetare goda förutsätt-

Landsbygdsutveckling

ningar för att kunna utföra sina uppdrag. Men
även genom att vi i samverkan med andra
aktörer, såväl offentliga som privata och
intresseorganisationer, förstår och arbetar
med länets utmaningar och möjligheter.
Hur väl känner du till Södermanland?
Även om jag själv inte är bosatt i länet utan
på Mörkö och därmed nära länsgränsen så
känner jag till Södermanland rätt väl. I somras blev det en hel del utflykter till flera av
länets fantastiska naturområden. Men jag har
även genom mina yrkesmässiga uppdrag de
senaste åren förstått potentialen och vikten
av Södermanlands utveckling. Inte minst inom
livsmedelsproduktionen ser jag att Stockholms län kommer bli mer beroende av bland
andra Södermanland för att uppnå en hållbar
försörjning av god, hälsosam och närproducerad mat. 
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FUNDERAR DU PÅ ATT INVESTERA I DITT FÖRETAG?
DÅ KAN DET FINNAS PENGAR ATT SÖKA I LANDSBYGDSPROGRAMMET
Investeringsstöd till jordbruk
och trädgård

Investeringsstödet är för dig som driver ett
jordbruksföretag och vill investera i ny-, om
eller tillbyggnation av exempelvis djurstall,
växthus eller anläggning för torkning och
lagring av skörd.
Startstöd

Startstödet är till dig som precis startat eller
tagit över ett jordbruks- eller trädgårdsföretag och är under 40 år. För att ha rätt till
stödet behöver det vara första gången du
etablerar dig som jordbruks- eller trädgårdsföretagare och det ska ha gått mindre än 24
månader sedan du startade.
Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader

Vill du öka din försäljning av förädlade
jordbruksprodukter på den lokala marknaden? Då kan du söka stöd för att till exempel bygga en ny anläggning för förädling
eller köpa in specialutrustning.
Investeringsstöd för nya jobb på
landsbygden

Det här är stödet för dig som driver ett
landsbygdsföretag och som vill investera för
att skapa fler arbetstillfällen i ditt företag.
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Investeringen kan exempelvis vara att anlägga eller bygga om en lokal eller investera i
fast inredning och/eller produktionsutrustning. Investeringen ska leda till ökad sysselsättning inom företaget.
Investeringsstöd till biogasproduktion

Det här stödet är för dig som vill börja
producera biogas i ditt företag. Stödet finns
för att öka tillgången och användningen
av biogas. Du kan få stöd för att bygga en
anläggning för produktion och användning
av gödselbaserad biogas, uppgraderingsanläggning eller bygga en anläggning för
rötresthantering.
Stöd för att utveckla natur- och kulturmiljöer inklusive hembygdsgårdar

Stödet lämnas till investeringar som bidrar
till att förstärka natur- och kulturvärden på
landsbygden och som bidrar till att utveckla
attraktiva boendemiljöer och som främjar friluftsliv, rekreation och besöksnäring.
Exempelvis att återskapa park- och trädgårdsmiljöer, murar, gärdsgårdar eller att
anlägga småbiotoper. Stöd kan också lämnas för att restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive överloppsbyggnader. För att få söka stöd krävs att projektet
även har annan offentlig medfinansiering.

Stöd till kommersiell och offentlig
service

Stödet lämnas till investeringar som bidrar
till att förbättra tillgången till kommersiell
service på landsbygden. Till exempel livsmedelsbutiker som investerar i nya kyl- och
frysanläggningar eller för att förbättra tillgängligheten i butiken, eller starta drivmedelsstationer.
Stöd till fritids- och idrottsanläggningar

Stödet lämnas till investeringar som bidrar
till att utveckla och förbättra tillgången till
idrotts- och fritidsanläggningar och samlingslokaler på landsbygden. Du kan få stöd
för att till exempel köpa in nytt material
eller bygga om anläggningen. Du kan även
få stöd till samlingslokaler för olika aktiviteter. För att få söka stöd krävs att projektet
även har annan offentlig medfinansiering.
Investeringar i våtmarker, fosfordammar och åtgärder för förbättrad vattenkvalitet

Stödet lämnas till anläggande och restaurering av våtmarker och fosfordammar,
till investeringar som bidrar till förbättrad
vattenkvalitet eller arbete som förbättrar
livsvillkoren för vattenlevande organismer. Exempelvis att anlägga en våtmark
för fågellivet eller att genomföra åtgärder
för minskad erosion. Åtgärderna ska ske i
odlingslandskapet.

Aktiv Landsbygd 03/2021

Landsbygdsutveckling

CIRKULÄR LIVSMEDELSPRODUKTION
T

Stöd till rovdjursavvisande stängsel

Stödet lämnas till lantbrukare och djurägare
som vill skydda betande djur mot rovdjursangrepp exempelvis fårägare som vill skydda sina djur mot angrepp av varg. Syftet
är att jordbruksmarker i länet ska fortsätta
hållas öppna och betas och att värna den
biologiska mångfalden i odlingslandskapet.
Att stängsla in marker där endast häst eller
nöt betar är inte prioriterat för stöd.
Engångsröjning av betesmark

Det här stödet är för dig som har en betesmark eller slåtteräng som har vuxit igen
och där en planerad röjning behövs. Stödet finns för att öka natur- och kulturvärden på betesmarker och slåtterängar som
delvis har vuxit igen. Du kan få stöd om
länsstyrelsen bedömer att marken efter en
engångsröjning kan uppfylla kriterierna för
betesmarker eller slåtterängar med särskilda
värden.
Mer information om de olika stöden och
hur du söker finns på Länsstyrelsens
webbplats. Under hösten kommer det
också nya satsningar inom bland annat
dränering, miljö och klimat. Håll utkik
på vår webbplats som vi uppdaterar
vartefter vi har mer information.

Text: Karin Larsson

Under sommaren 2020 beslutade regeringen om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar
omställning av samhället. Cirkulär ekonomi innebär att man i så stor utsträckning
som möjligt försöker återanvända resurser, och på så sätt förlänga deras livslängd. Det handlar också om att sluta kretslopp, till exempel genom att återföra näring.
Enkelt beskrivet handlar cirkulär livsmedelsproduktion om att skapa ett system där näringsämnen och resurser cirkulerar inom livsmedelsproduktionen, så att det blir en balans mellan
det som kommer in på gården och det som lämnar gården. Den cirkulära livsmedelsproduktionen handlar också om att försöka minimera andelen svinn, och använda det som uppstår
i systemet. Exempel på detta är att använda frukt som är kantstött eller har fläckar till juice
och glass, att producera färs från värphöns eller att använda utgånget bröd för att brygga öl.
Det är också viktigt att lära konsumenter hur man bäst hanterar och tillvara ta olika livsmedel
så att svinnet minimeras.
För att skapa en cirkulär livsmedelskedja är det många bitar som behöver lösas. En av de
mest uppmärksammade delarna är att återinföra avloppsslam till åkermark för att tillvara ta
näringsämnena. Där pågår just nu politiska diskussioner om vilka lösningar som är lämpliga,
eftersom en utmaning med avloppsslam är att den kan innehålla läkemedelsrester och tungmetaller.
I den cirkulära livsmedelsproduktionen är även det lokala viktigt. Livsmedelsproduktion i
symbios med det lokala ekosystemet stärker motståndskraften i systemet. En mer lokal
marknad kan också leda till mindre förluster i form av matavfall, eftersom transporterna blir
kortare. Fler efterfrågar också tätare kontakt mellan producent- och konsumentledet, och en
lokal marknad kan skapa just detta.
Ett av målen med den Regionala livsmedelsstrategin är en Ökad hållbar produktion. För
att uppnå målen behöver vi satsa på att hitta bra och fungerande lösningar och anpassa våra
metoder efter situationen som den ser ut i dag. I länet ska vi sträva efter att skapa cirkulära
system där vi kan ta tillvara restprodukter och återföra näringen till marken. För detta krävs
ett gediget arbete där vi hittar metoder för att använda avloppsslam, biogasrester och annat
avfall i jordbruket. 
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Natur & Miljö

Hjälp till att hindra
spridningen av invasiva
främmande arter
Släpp inte ut eller lämna dem i naturen
Om du hittar en invasiv främmande
art rapportera till:
• Invasivaarter.nu
• Rappen - www.havochvatten.se/rappen

Invasiva främmande arter

är ett växande problem, men varför då och vilka är dom?
Under de senaste åren har invasiva främmande arter blivit ett allt mer aktuellt ämne. Det finns över 2 000
främmande arter i Sverige idag och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Vissa känner kanske en oro kring
ämnet, medan andra är fundersamma på varför växter som mormor hade i sin rabatt plötsligt är invasiva
främmande arter.
Text: My Peterson Foto: Erik Rosenblad
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Natur & Miljö
För att klassas som en främmande art
behöver arten ha förts in till ett område
där de inte funnits tidigare genom någon
form av mänsklig hjälp. Det kan handla
om ett aktivt införande, som att det planterades gul skunkkalla i trädgårdar eller
sjögull i dammar. Ett annat exempel är signalkräftan som aktivt planterades in under
1960-talet. Men det kan också vara genom
passivt införande, som svartmunnad smörbult som kom till Östersjön genom fartygstrafikens barlastvatten. Arter har förts
in till Sverige genom alla tider, därför är
det satt en tidsgräns vid år 1800. Är arten
införd efter tidsgränsen klassas den som en
främmande art. Vissa främmande arter är
konkurrenskraftiga och kan därför breda
ut sig snabbt och ta över. Om en sådan
art bedöms ha en stor risk att påverka den
inhemska biologiska mångfalden, har en
god spridningsförmåga eller kan skada
människors hälsa och ekonomi kan den
även klassas som invasiv.
I Södermanlands län pågår just nu ett arbete med att kartlägga vilka invasiva främmande arter som förekommer i länet och
vilken utbredning de har. Arbetet är en
grund för att kunna jobba aktivt med att
stoppa eller hejda utbredningen av invasiva
främmande arter. Eftersom invasiva främmande arter är ett internationellt problem
har EU arbetat fram en lista med arter som
ses som ett stort hot för unionen. På listan
finns 66 arter och 12 av dessa är etablerade i Sverige. De arter som är med på listan
omfattas också av lagstiftning, närmare bestämt EU-förordningen om invasiva
främmande arter. Lite kort kan man säga
att om en art är med på listan är det förbjudet att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

importera
sälja
odla
föda upp
transportera
använda
byta
släppa ut
hålla levande

Fastighetsägare som hittar invasiva främmande arter som finns med på EU-listan har ett ansvar att ta bort dem från sin
mark. Landlevande ryggradsdjur och vat-
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tensköldpaddor är undantagna.
Mer information om EU-förordningen
och vilka arter som finns på listan hittar
du på Naturvårdsverkets webbplats,
www.naturvardsverket.se ,
sök på Invasiva främmande arter.
Exempel på invasiva arter
Signalkräfta, Pacifastacus leniusculus
– etablerad.
Signalkräftan planterades aktivt ut på
1960-talet som ersättare för den inhemska flodkräftan i kräftpestsmittade vatten.
Men det visade sig istället att signalkräftan
blev en stor spridare av kräftpest. Kräftpest
sprids lätt mellan sjöar och vattendrag via
fiskeredskap och kajaker som inte är rengjorda.

Jätteloka, Heracleum mantegazzianum
– etablerad.
Jättelokan kan, som namnet indikerar, bli
väldigt stor och ståtlig. Därför planterades den tidigare in i svenska trädgårdar.
Jättelokan kan bli upp till 3 meter hög
och har tack vare sin snabba tillväxt blivit ett problem för den inhemska svenska
floran. Dessutom är jättelokan giftig för
människor, om man tar i den kan man få
stora blåsor på händerna.

Foto: Erik Rosenblad

Foto: Sofia Brockmark

Kinesisk ullhandskrabba, Eriocheir
sinensis – sporadisk förekomst.
Första kända fallet av den kinesiska ullhandskrabban var i Bråviken, redan på
1930-talet. Sedan dess har krabban hittats
både i hav och sjöar. Kinesisk ullhandskrabba kan förstöra fiskeredskap och ta
fångst. Dessutom bygger och gräver den
gångar, vilket kan underminera strandkanter och flodbankar.

Nilgås, Alopochen aegyptiaca – sporadisk
förekomst.
Nilgåsen kan konkurrera ut inhemska fåglar, men också göra stora skador på grödor,
genom betning och söndertrampning. I
Södermanland har vi de senaste åren haft
två rapporter om nilgås, en 2017 och en
2020. Båda individerna avlivades omgående, men enligt utsago hann en och annan
fågelskådare bocka av nilgåsen från listan
innan de togs bort.
Solabborre, Lepomis gibbosus.
Solabborren är en väldigt vacker fisk som
i andra länder har används i dammar till
trädgården. Tyvärr är Solabborren också en
mästare på att föröka sig och leva gott i de
flesta sötvatten och kan till och med leva i
vatten med viss salthalt. I Sverige finns ett
par rapporter om Solabborrar som förökat
sig i dammar och vattendrag. I dessa fall
har fisken blivit utplanterad och eventuellt rymt till närliggande vattendrag. Om
Solabborren får fäste i vår naturliga miljö
ses den som ett stort hot mot den inhemska
faunan. 

Foto:Matz Berggren
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Natur & Miljö
Tillsammans kan vi
i Södermanland göra
skillnad för vår framtid,
närmiljö och vår
planet i stort.

TEMA:KLIMAT

Ett klimatneutralt Södermanland 2045
Lantbruket och landsbygden har en nyckelposition i omställningen till ett klimatneutralt samhälle.
Både genom att minska utsläppen av växthusgaser och genom att bidra till omställningen genom till exempel
lokal livsmedelsproduktion och förnybar energi. Text: Maria Gustavsson Foto Mostphotos
Länsstyrelsen har uppdaterat Klimat- och energistrategin för
Södermanlands län. Utmaningar och möjligheter för att nå ett klimatneutralt Södermanland 2045 beskrivs, för jord- och skogsbruket liksom för övriga sektorer i länet.

Ett mindre område är uppvärmning av bostäder och lokaler. Utsläppen därifrån har minskat med 75 procent inom jord- och skogsbruket sedan 1990, men det är fortsatt viktigt att genomföra åtgärder
även inom detta område.

Det regionala målet i klimat- och energistrategin är detsamma som
nationellt - netto-noll utsläpp av växthusgaser 2045. Som underlag
till strategin har också en regional koldioxidbudget beräknats. Den
utgår från FN:s klimatpanel IPCC:s beräkningar om återstående
utsläppsutrymme globalt. Enligt budgeten behöver utsläppen av
koldioxid i Södermanland minska med 16 procent årligen, och vara
nära noll 2045. Utsläppen av övriga växthusgaser, såsom metan
och lustgas, behöver minimeras.

Utöver att minska utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten kan jord- och skogsbruksföretag bidra genom till exempel produktion av biogas till transportsektorn och produktion av
förnybar el från sol.

Läs mer om strategin och koldioxidbudgeten på Länsstyrelsens
webbplats. Sök på Energi och klimat
Vad behöver göras?
Strategin består av fem fokusområden; Hållbara resor och transporter, Hållbart energisystem, Hållbar användning av energi,
Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion, samt Hållbart jord- och
skogsbruk.
Från jord- och skogsbruket sker utsläpp från djurs matsmältning,
odling av jordbruksmark, gödselhantering, arbetsmaskiner samt
energianvändning i lokaler. De största posterna är metan från djurs
fodersmältning, lustgas från omsättning av kväve i marken och koldioxid från odling av organogena jordar.
Utsläppen från djur- och gödselhantering samt lustgas från jordbruksmark i Södermanland har minskat med ungefär 20 procent
sedan 1990, medan utsläppen från arbetsmaskiner har minskat
med endast 7 procent. Arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruket står idag för 34 procent av utsläppen från alla arbetsmaskiner i
länet.
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För att hushålla med material och energi behövs cirkulära flöden i
samhället. Även här kan lantbruksföretagare och andra företag på
landsbygden bidra genom att tillvarata lokala resurser och skapa
kretslopp.
Hur genomförs strategin?
Länsstyrelsen samverkar med många aktörer, bland annat med
länets samtliga kommuner, Region Sörmland, Skogsstyrelsen,
Mälardalens Högskola, LRF Sörmland, BioDriv Öst, Energikontoret
Mälardalen och Agro Sörmland inom det regionala Miljö- och klimatrådet.
Under 2021 har ett nytt regionalt åtgärdsprogram påbörjats. Programmet ska inkludera viktiga åtgärder som behöver lyftas till en
regional nivå, till exempel elektrifiering, förnybara drivmedel och
energiförsörjning.
Men för att nå ett klimatneutralt Södermanland behövs åtgärder
av alla - privatpersoner, organisationer och företag. För företagare
finns flera typer av stöd och rådgivning. I detta nummer av Aktiv
Landsbygd finns information om investeringsstödet Klimatklivet
samt klimatrådgivningen inom Greppa Näringen.
Tillsammans kan vi i Södermanland göra skillnad för vår framtid,
närmiljö och vår planet i stort.
Aktiv Landsbygd 03/2021

Djur & livsmedel

Natur & Miljö

Klimatinvestering på gården
Har du en idé som kan minska samhällets klimatpåverkan? Då kan
du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Förebygg smittspridning
vid installning av häst

Sedan Klimatklivets start 2015 har drygt 400 av totalt 700
ansökningar inom lantbruket fått stöd nationellt. Åtgärderna har
sammanlagt beviljats 600 miljoner kronor och beräknas minska
Sveriges utsläpp med 86 800 ton CO2-ekvivalenter varje år.

Hösten är här och det är dags att stalla in hästarna

Vem kan söka?

kan komma att vistas med andra hästar de inte är vana

Alla förutom privatpersoner kan söka stödet, exempelvis företag,
kommuner, ideella organisationer och stiftelser.

vid. Innan du tar in hästar i stallet bör du tänka på

Vad kan man få stöd för?

Klimatklivet ger stöd till fysiska åtgärder som minskar utsläppen
av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion,
förbättrad folkhälsa, ökad sysselsättning, och positiva effekter för
miljömålen i länet.
Hur mycket stöd kan man få?

Som högst kan man få 70 procent, men stödet kan bli lägre beroende på vem som söker och beroende på typ av åtgärd. För laddstationer ges maximalt 50 procent i stöd.
Exempel på åtgärder som fått stöd inom lantbruk

• Ersätta oljepanna med fjärrvärme, bergvärme, pellets, flis, eller
halm för uppvärmning av spannmålstork, stallar, växthus med
mera
• Ansluta spannmålstork till fjärrvärme
• Ta tillvara restvärme
• Byte av arbetsmaskiner från fossildrivna till maskiner drivna
av till exempel el
• Byte från fossildrivna till eldrivna pumpanläggningar
• Inköp av eldriven foderblandare
• Inköp av eldriven fodervagn
• Ta tillvara gödsel för att producera biogas
• Produktion av biokol
• Laddstation för elfordon på publika platser
• Tankstation för biogas
Hur ansöker man?

Ansökan är öppen mellan 8–18 november 2021.
Ansökan görs via Länsstyrelsens webbplats. Här finns även all
praktisk info.
Har du frågor?

Välkommen att kontakta Olivia Gustafsson, handläggare på
Länsstyrelsen.
olivia.gustafsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 44 13
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från grönbetet. Installningen är en betydande
omställning för hästen och vissa individer kan stressas
av förändringarna. Det är ett miljöombyte och hästen

flera viktiga faktorer som kan påverka den kommande
hälsostatusen i stallet:

• En ordentlig rengöring av hela stallet för att minska
smittrycket. Ta inte in hästar direkt efter städning då det är
en större mängd partiklar i luften som kan påverka deras
känsliga slemhinnor.
• Noggrann rengöring av varje stallbox. Lägga in ny ströbädd
då luftkvaliteten påverkas av gödsel och urin. Se över och
rengöra vattenkopp och krubba noggrant.
• Se över ventilationen i stallet då den är mycket viktig för
luftkvalitet och hygien. Ta hjälp av branschkunnig om du är
osäker.
• Beroende på betesstrategi kan det vara aktuellt med
avmaskning vid installning. Se även över vaccinationsstatus
på din häst.
• Det är viktigt att ge hästen foder av god hygienisk kvalitet
då det kan ta upp till tre veckor för hästen att anpassa sig till
nytt foder. Fodret bör förvaras torrt.
• Var lite extra uppmärksam vid stora omställningar för din
häst. Stressen kan få latenta smittor att blossa upp hos hästen
som då får symptom.
• Om nya hästar införs i ett stall bör de, om detta är möjligt,
stå i karantän/mottagningsstall. Detta är extra viktigt om
hästen har transporterats från ett annat land. Karantänen
bör sträcka sig över minst tre veckor. Under karantänen
rekommenderas daglig temperaturkontroll. Tänk på att
använda separat utrustning, separata kläder alternativt
skyddskläder samt att hålla god hygien med handtvätt och
handsprit. 
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Djur & livsmedel

Utfodring av djur
utomhus
Text och foto: Monica Ängehult

Om du har djur som du utfodrar utomhus så

Städa dina hagar

skador i hagen kan du placera foderhäcken på

tänk på att du måste lägga fodret så att det

Tänk på att regelbundet, gärna en gång i veck-

ett sådant sätt att du slipper köra in i hagen

inte riskerar att förorenas av gödsel, annat

an, ta bort foderspill och gödsel från hagen.

med fodret.

avfall eller farliga ämnen.

Det är nästan lika mycket näring i foder som
i gödsel och djurens upptag av näringen är

Tänk också på att maskiner och redskap inte

Detta innebär att foder inte bör läggas direkt

endast en liten del. Om gödsel eller foderres-

ska finnas i hagen. Detta beroende på ska-

på marken. Om djuren har fri tillgång till fodret

ter ligger i hagen under den icke vegetativa

derisk för djuren, samt att de kan innehålla

så bör det läggas i en lämplig foderhäck. Det är

perioden läcker växtnäringen till grund-eller

farliga ämnen som exempelvis diesel, olja eller

aldrig lämpligt att lägga ut foder som fortfa-

ytvatten då det inte finns någon växtlighet

batterier som riskerar att hamna i grund-eller

rande omges av plast.

som tar upp näringen.

ytvattnet.

Om du endast lägger ut en mindre mängd

För att undvika leriga och upptrampade hagar

Växtnäringsämnen bidrar till övergödningen i

foder, så som lunchfoder till hästar, som äts

är det bra om du har hängrännor på tak som

sjöar och hav medan läckage av farliga ämnen

upp på kort tid så kan fodret eventuellt läggas

har avrinning in i hagen. För att undvika kör-

kan förstöra din egen vattentäkt eller hamna i

direkt på marken om inte marken är lerig eller
gödselförorenad.

det du äter och därmed i din kropp. 
Att ställa ut foder med plasten kvar är inte lämpligt

Det finns en mängd olika typer av foderhäckar på marknaden. En del av dem är specialutformade för att passa vissa djurslag. Välj den
foderhäck som passar dig och dina djur bäst
och låt djuren äta foder som är fritt från plast,
gödsel, avfall och farliga ämnen.

Fågelinfluensa: lägesbild och rekommendationer
Högpatogen fågelinfluensa har konstaterats hos tre frilevande gräsänder i Nyköpings
kommun. Höstens flyttfåglar är i rörelse vilket ökar smittspridningsrisken.
Fågelinfluensasäsongen 2020-2021 har varit en av de mest omfattande i Europa och den
värsta i Sverige. I dagsläget finns inga fall på tama fjäderfän eller fåglar i fångenskap i
Sverige.
• Undvik indirekt och direkt kontakt mellan fjäderfän och vilda fåglar. Du får släppa ut
dina fåglar fritt
• Rengör utrustning och kläder som har kommit i kontakt med vilda fåglars avföring.
Tvätta bort smuts från skor och utrustning, desinficera sedan. Tvätta kläder i 60 grader,
torktumla gärna
• Kontakta veterinär om du ser ökad dödlighet hos dina fjäderfän
• Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda fåglar till SVA via rapporteravilt.sva.se.
Använd handskar om du hanterar döda vilda djur. 
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Vilt

Vilthanteringsanläggningar
och depåer
– Här finns avsättning för ditt vilt!
I länet finns det flera vilthanteringsanläggningar (VHA) och viltdepåer dit du kan
vända dig för att sälja fällt vilt. Möjligheten
finns oavsett om du är privatperson eller
om du driver en verksamhet. Enligt Länsstyrelsens kartläggning förra året fanns det
8 aktiva VHA och depåer i länet. Dessa
finns markerande på kartan med tillhörande verksamhetsnamn i listan.

sen men viltstammarna kräver ytterligare
beskattning eller om det saknas lämpliga

Det finns flera fördelar med att lämna vilt
till en VHA. Dels har du har alltid avsättning för ditt fällda vilt, exempelvis när
ditt och jaktlagets hushåll har fullt i fry-

utrymmen där ni själva kan ta tillvara på
viltet. En annan fördel är att mer viltkött
når utanför jägarhemmen så att fler kan få
ta del av viltkött som råvara. Ett vilt som

har passerat en VHA kan serveras i restaurang, offentlig sektor eller genom butik nå
spisar, ugnar, grillar och rökar runt om i
hela landet.
För att lämna vilt till en VHA behövs ingen utbildning så länge alla de röda organen
följer med till anläggningen. Har man gått
en kurs och är viltbesiktare kan man själv
undersöka de röda organen och intyga att
inget avviker innan vilt lämnas till anläggningen. OBS - Olika anläggningar har olika rutiner kring vad som gäller! 

Tips!
• Ta kontakt med vilthanteringsanläggningen
för att få information om vilka rutiner som
gäller just där.
• Tänk på hygienen hela vägen från efter
skottet till leveransen. Använd exempelvis
alltid handskar och rena knivar.
• Samordna er med andra i området! Kanske
finns det intresse för att anordna en utbildning till viltbesiktare eller i styckning?
• Planera gemensamma jaktdatum så att ni
kan dela på transporter och på viltbesiktare
som finns i området.
Kurser för att bli viltbesiktare
anordnas regelbundet av jägarorganisationerna och av fristående
aktörer.
Sök på webben om du är intresserad!

Aktiv Landsbygd 03/2021
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Kompentensutveckling
F Ö R D I G PÅ L A N D S BYG D E N

Greppa Näringen arbetar med att öka
klimatrådgivningen för lantbruksföretagen
Greppa Näringen har länge erbjudit lantbrukare klimatrådgivning, nu engagerar sig flera aktörer inom lantbruksbranschen än tidigare i klimatfrågan.
Foto: Klas Fredriksson

Senast den 31 december 2022 ska alla KRAV- anslutna
lantbruksföretag, som brukar mer än 200 ha jordbruksmark, ha genomfört klimatrådgivning. För att ta reda på
mer om det besökte Aktiv landsbygd lantbrukaren Mats
Schörling som driver Brene Gård i Vingåker och är ordförande i föreningen Jord på trynet.
Under slutet av 1990-talet lades växtodlingen på Brene gård stegvis
om till ekologisk odling. Omställningen genomfördes för att förbättra lönsamheten på gården och idag brukas 330 hektar ekologiskt. År
2006 slutade gården helt med den konventionella grisuppfödningen,
besättningen byggdes ut och består nu av 120 integrerade ekologiska
suggor. 2021 produceras ca 2800 slaktsvin på gården.
Mats Schörling har aldrig tvekat om att fortsatta inriktningen med
KRAV:
– Det känns väldigt rätt att så långt möjligt bedriva ett jordbruk på
naturens villkor. Vi brukar ju i princip gården så som vår farfar gjorde
på 40-talet, innan handelsgödseln och bekämpningsmedlen. Grisarna trivs bättre och jag är en betydligt gladare bonde nu!
Jord på trynet är en förening med ett 30 tal producenter av KRAV-grisar i Sverige. En fråga producenter av KRAV-grisar i Sverige arbetar
med idag är att minska fodermedlens klimatpåverkan. Lantbrukarna
inom Jord på trynet strävar efter att förbättra WWF:s betyg av ekologiskt griskött i köttguiden.
Mer hållbart griskött
I grisproduktionen används spannmål och soja som foder, och till viss
del restprodukter från livsmedelsindustrin. Vad grisarna äter spelar
roll för hur hållbart köttet är – om fodret odlas utan bekämpningsmedel och utan att regnskog avverkas blir miljöpåverkan lägre.
Genom att öka den inhemska odlingen av proteinfoder minskar behovet av att importera sojamjöl. Sojaodlingen sker i regioner med mycket artrika miljöer i Sydamerika där skogs- och buskmarker avverkas
för nyodling.
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"Grisarna trivs bättre och
jag är en betydligt gladare
bonde nu!”
Mats Schörling driver ekologisk grisproduktion på Brene Gård i Vingåker.

Kontakta någon av våra
upphandlade klimatrådgivare!
Silvbergs Miljöteknik AB
Kontakt: Kersti Linderholm
Telefon: 070-751 17 13
Epost: kersti.linderholm@silvberg.se

Västgöte-Dreber- Gårdskonsult
Kontakt: Erika Västgöte Dreber
Telefon: 076-763 38 50
E-post: info@osterby.se

Ludvig& Co Öster
Kontakt: Petra Nilsson
Telefon: 011-194 927
E-post: petra.nilsson@ludvig.se

Växa Sverige, Mitt
Kontakt: Malin Hidgård
Telefon: 010-471 03 30
E-post: malin.hidgard@vxa.se
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Kompentensutveckling
F Ö R D I G PÅ L A N D S BYG D E N

Kurser dikalvsproduktion
Under det kommande året
genomför Lantbruksrådgiving
i Väst en rad aktiviteter, inom
dikalvsproduktion, på uppdrag av Länsstyrelsen.
Det går bra att endast delta på en utav
kurserna.
Kurser
Plats: Hotel Malmköping
Tider: Lunch till lunch
Kurserna är kostnadsfria men du betalar för
mat 900kr + moms

Erfa-träffar
Första träffen har inriktningen: hälsa och tillväxt i den ekologiska dikalvsproduktionen.
Hur gör man för att få bättre lönsamhet, vilka
delar ska man försöka förbättra. Det fortsatta
innehållet planeras sedan utifrån önskemål
från gruppdeltagarna.
Plats: Digitalt via Teamslänk
Tider: 18:00-20:30
Träffarna är kostnadsfria

Anmälan och frågor:
Maja-Lena Främling på
info@lantbruksradivast.se eller
070-207 51 67.
(För att din anmälan ska vara komplett
behöver vi ha: namn, adress, mailadress,
telefonnummer och personnummer)
Kurserna är kostnadsfria för deltagarna,
bekostas av Landsbygdsprogrammet.

Första erfaträffen 9 dec
Andra erfaträffen 3 feb
Tredje erfaträffen datum kommer

Grundkurs 19-20 nov
Fortsättningskurs 14-15 jan
Inforuta
ERFA-grupper (Erfa = erfarenhet) är en typ av grupprådgivning där idén är att deltagarna ska träffas kontinuerligt och utbyta information och
erfarenheter inom ett specifikt ämnesområde och därigenom öka sin kunskap och sitt kontaktnät.

Kalv-kurs för mjölk- och köttproducenter
Välkommen på kurs om
utfodring, stallmiljö och förebyggande skötsel för friska
kalvar med bra tillväxt. Friska
kalvar är vägen/nyckeln till välmående djur med hög produktion i mjölk
och köttproduktionen. Enkla förändringar
kan minska klimatpåverkan och förbättra
lönsamheten.

vad som är viktigt och avgörande för att få
friska kalvar med god tillväxt som i sin tur
ger djur som producerar bra. Kursen ger
förslag på förändringar som minskar växtnäringsförluster och klimatpåverkan utan
att försämra lönsamheten

Kursen finansieras av Greppa-näringen
och är kostnadsfri
Anmäl dig på vår webbplats eller kontakta
Malin Nilsson –
malin.nilsson@lansstyrelsen.se
tel.: 010-223 43 64

När: 3 november
Var: Digitalt, via länk till Skype som
skickas ut dagen innan kursen.
Program: Kl. 10-14 med paus för
lunch kl.12-13
Länsstyrelsen har bjudit in Cecilia Danielsson (veterinär hos Skåne semin) tillsammans med Sanna Soleskog (agronom med
stor kunskap och erfarenhet av kalvuppfödning). De delar med sig av sina praktiska
erfarenheter och teoretiska kunskaper om
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Smakrik och blomstrande
besöksnäring
Under namnet "Smakrik och blomstrande
besöksnäring" ordnar vi föreläsningar, kurser,
företagsbesök och rådgivning för besöksföretag
på landsbygden i Stockholms, Uppsala,
Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. Du som
har ett boende, servering, gårdsbutik eller annan besöksverksamhet på landsbygden är välkommen på aktiviteterna.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så du inte missar våra
aktiviteter.

Håll utkik i Länsstyrelsens kalender efter
våra aktiviteter!
Rådgivning för ett lönsammare besöksföretag
Inom satsningen har vi avtal med mycket kompetenta
rådgivare. Du betalar endast 30% av kostnaden för
rådgivningen resten finansieras av Landsbygdsprogrammet.

Ekologisk produktion
Driver du ekologiskt lantbruk eller
trädgårdsföretag, eller är intresserad
av att ställa om?
Nu finns det kostnadsfri rådgivning inom ekologisk
potatis och frilandsgrönsaker, ägg och fjäderfä samt
växtodling, mjölk- och köttproduktion.
Anmälan till aktiviteter samt kontaktuppgifter till rådgivare
finns på vår webbplats
Vi organiserar även kursen och fältvandringar löpande –
håll utkik på webbplatsen för mer info!
För mer information om rådgivning eller kurser, se vår
webbplats eller kontakta:
Jenny Askenfelt, 010-223 43 73

Rådgivningsområden:
• Trädgårdsdesign
• Matlagning
• Storytelling
• Inred gårdsbutik
• Tillgänglig besöksverksamhet
Läs mer om rådgivningen, företagsbesök och kurser på vår
webbplats, här kan du ladda ner en broschyr om rådgivningen
och prenumerera på vårt nyhetsbrev;

https://www.lansstyrelsen.se/smakrikbesoksnaring

Kerstin Bjäresten Osmark
kerstin.bjaresten.osmark@lansstyrelsen.se, 010-224 94 11
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Kompentensutveckling
F Ö R D I G PÅ L A N D S BYG D E N

Du kan få gratis rådgivning
på din gård!

Kommersiell rådgivning
till lanthandlare

Funderar du över hur du
ska ta hand om dina
betesmarker och
slåtterängar?
Vill du lära dig mer om
de kulturmiljövärden som
finns på din gård? Vill du
veta hur du kan restaurera
en naturbetesmark? Länsstyrelsen erbjuder enskild rådgivning för dig som är lantbrukare om
skötsel av ängar, naturbetesmarker och
andra natur- och kulturvärden knutna till

odlingslandskapet. Rådgivningen är kostnadsfri och sker på din gård/arbetsplats.
Du får skriftlig dokumentation efter
mötet som beskriver vad ni kom fram till
kring skötselåtgärder.
Välkommen att kontakta våra
rådgivare!
Malin Almquist,

010-223 43 66
malin.almquist@
lansstyrelsen.se
Helena Larsson, 010-223 43 45
helena.larsson@lansstyrelsen.se

Nu kan du som lanthandlare
söka rådgivning inom nedanstående områden. Rådgivningen kommer vara helt anpassad
och fokusera på det som just du som lanthandlare vill ha hjälp med.

Rådgivningsbesök och Corona

Rådgivningen kommer ske på en lämplig plats bestämd av dig som lanthandlare
och kan ske i personalgrupp, individuellt
eller tillsammans med andra lanthandlare i
grupp. Du bestämmer!

Länsstyrelsen organiserar löpande kurser inom Ett rikt odlingslandskap – Håll utkik i
vår kalender på webbplatsen!

Vi gör fortsatt rådgivningsbesök men med extra försiktighet. Vi följer myndigheternas
rekommendationer som kan ändras snabbt. Vi träffas bara om alla är friska, enbart utomhus och håller lite extra avstånd till varandra. Vi gör inte besök hos dig som är äldre
än 70 år eller själv talar om att du tillhör en riskgrupp.

Våra rådgivare är proffs på sitt område och
har många års erfarenhet av både rådgivning och arbete inom både lanthandel och
ämnesområdena.
Områden där du kan få rådgivning:
• Inköp och distribution
• Varuexponering
• Utveckling och diversifiering
• Företagsekonomiska analyser
• Energieffektivisering
• Nytt sätt för service
Kostnad

Du som lanthandlare betalar 30% av
totalkostnaden medan projektet som
medfinansiär står för 70%.
Har du frågor?
Marcus Forss

072 - 148 07 49
marcus.forss@regionsormland.se

Aktiv Landsbygd 03/2021

MARK- OCH BETESFÖRMEDLING
Behöver dina djur mer bete? Har du mark som behöver betas? Eller saknar du mark
men vill starta en odling av frukt och grönsaker? Ta hjälp av länsstyrelsens Mark- och
betesförmedling!
Vill du vara med?
Gå in på länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/sodermanland och sök på Markoch betesförmedling, eller scanna QR-koden för att fylla i
en intresseanmälan eller läsa intresseanmälningar som andra
redan har lagt ut.
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UTBLICK

TEMA:KLIMAT

Ökad efterfrågan på

Greppa Näringens ”Klimatkollen”
Från att i början av 2000-talet
ha startat som ett projekt främst
för att minska övergödningen,
har Greppa Näringen breddats
till ett hållbarhetsprojekt.
Rådgivningen Klimatkollen har
funnits sedan 2010 och i takt
med att klimatfrågan blivit allt
mer aktuell har efterfrågan på
rådgivningen ökat.
Text: Lis Eriksson Foto: Janne Andersson

Jordbruket står för en inte obetydlig del
av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.
Produktion av mat och foder innebär
utsläpp av metan, lustgas och koldioxid
som påverkar klimatet. Därför ställs det
allt större krav på livsmedelsbranschen
att redovisa klimatavtryck vilket i
sin tur ställer krav på producenterna.
Klimatkollen har som mål att inspirera
och motivera jordbrukare att minska
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växthusgasutsläppen genom resurseffektiva
åtgärder.
Beräkningar viktigt underlag

I rådgivningen görs beräkningar av
växthusgasutsläppen från den egna gården
med hjälp av uppgifter om vad som förs
in till gården och vad gården producerar.
Beräkningen ger en överblick över stora
och små källor till utsläpp av växthusgaser
och utgör ett underlag för lantbrukaren
att arbeta vidare med för att begränsa
dessa. Sedan ett år tillbaka kan man
med beräkningar även fördela (allokera)
klimatavtrycket över gårdens olika
produkter som till exempel vete, potatis,
oljeväxter, kött och mjölk. Att beräkna
gårdens klimatavtryck, eller klimatavtryck
per kg produkt, är en stor fördel inte minst
i kommunikationen med konsumenter.
Klimatnytta ger resurseffektivitet

Klimatnytta går ofta hand i hand med
hög resurseffektivitet och därmed också
företagets lönsamhet. Genom att jobba

vidare med kvävehushållning i odlingen,
utfodring, foderproduktion, förbättra
markstruktur och energieffektivisering
finns det en del pengar att spara. Utifrån
klimatberäkningarna diskuterar rådgivare
och lantbrukare vilka områden som är
intressanta att jobba vidare med. De flesta
åtgärder för att minska klimatpåverkan
handlar om att ha kontroll över sin
produktion och minska förluster och spill i
alla delar av produktionskedjan. Vad som
är relevant att fokusera på skiljer sig mellan
olika produktionsgrenar, geografiskt läge,
markförhållanden och andra platsgivna
förutsättningar.
Förståelse för helheten

Att genom klimatberäkningar se var det
finns förbättringspotential och få konkreta
förslag på åtgärder är det lättare att förstå
helheten. Klimatkollen ger lantbrukaren en
bra grundkunskap om klimat och begrepp
vilket kan tjäna som ett stöd i att bättre
kunna diskutera lantbrukets klimatpåverkan. 
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KLIMATSMARTA ÅTGÄRDER SOM SPARAR PENGAR
Greppa Näringens övriga rådgivningar fördjupar kunskapen om de åtgärder som föreslås vid Klimatkollen-besöken.
Nedan ger vi ett axplock av vad som diskuteras vid fortsatt klimatarbete.
KONTROLL AV FODERSTATER,

kvävebehovet för varje del av fältet. Försök

MARKSTATUS

›

Det som påverkar skördepotentialen är i första

visar att avkastningen kan öka med cirka tre

Med en foderstat som är väl anpassad till

hand vädret, men för att kunna hantera väder-

procent i spannmål och oljeväxter samtidigt

djurens behov optimerar lantbrukaren kväve-

variationer på bästa sätt är det viktigt att mar-

som risken för liggsäd minskar och tröskkapa-

och fosforutnyttjandet. I rådgivningen ingår

ken hålls i en god status. Ökad odlingssäkerhet

citeten ökar tack vare en jämnare avmognad.

även att resonera kring olika möjliga åtgärder

ökar möjligheterna till god resurseffektivitet,

Sensorn monteras på traktorns tak och varie-

som minskar gårdens klimatpåverkan genom

att grödorna utnyttjar insatserna fullt ut är

rar kvävemängden under körning.

minskade foderinköp. Exempel på åtgärder är

både ”klimatsmart” och är ett sätt att spara

kortare uppfödningstider och lägre inkalv-

pengar. Eftersatt dränering innebär mins-

ningsålder samt en översyn av hur foder och

kade skördar, ökad risk för packningsskador

djurens produktion påverkar metanavgången.

samt ökade kostnader för ogräsbekämpning.

odlas på en stor andel av gårdens fält. Vall

Greppa Näringens beräkningar visar att för-

bidrar positivt till avkastningen av övriga grö-

UTFODRINGSKONTROLL I

bättrad dränering kan ge en årlig sammanlagd

dor i växtföljden. Greppa Näringens rådgiv-

GRISPRODUKTIONEN

resultatförbättring på cirka 1600 kr/ha. Andra

ning syftar till att ge lantbrukaren verktyg för

åtgärder som förbättrar näringsutnyttjandet

att öka sin grovfoderkvalitet. Ökad mängd

utfodringen för att optimera kväve- och fos-

är att förbättra marken vattenhållande förmå-

egenproducerat grovfoder ger flera klimat-

forutnyttjandet i smågris- och i slaktgrispro-

ga och grödornas näringsupptag genom upp-

mässiga fördelar såsom minskade transporter

duktionen. Rådgivaren beräknar hur mycket

byggnad av mullhalt, och kalkning för att opti-

av foder till gården och minskad negativ global

fosfor och kväve som utfodrats med hjälp av

mera pH. Samtidigt ger en mark i god balans

påverkan vid minskat behov av import av soja

gårdens foderstat och utifrån uppgifter om

mellan luft och vatten, minskad lustgasavgång

och palmolja. 

försålda grisar, foderförbrukning per kg leve-

och mindre näringsförluster till vattenmiljön.

MJÖLKKOR

›

› Målet med rådgivningen är att anpassa

GROVFODERANALYS

›

Det är miljö- och klimatmässigt bra om vall

rerad gris och produktionsresultat. Rådgivaren
gör beräkningar för situationen före och efter

INVESTERA I EN N-SENSOR

föreslagna åtgärder. Ni diskuterar också hur

› En kvävesensor bedömer grödans upptag av

valet av foder, god djurhälsa och tillväxt kan

kväve genom att scanna och läsa av grödans

minska växthusgasförlusterna och näringsläc-

färg och biomassa. Gödslingen anpassas

kaget från produktionen.

därmed till skördepotential, kvalitetsmål och

GREPPA NÄRINGEN erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på.

Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan
Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.
Greppa Näringens målgrupp är lantbrukare med mer än 50 hektar eller mer än 25 djurenheter.
Vi når knappt hälften av svenska åkerarealen och har sedan starten år 2001 haft ungefär 60 000 rådgivningsbesök totalt sett över alla typer av
rådgivningsbesök.

Aktiv Landsbygd 01/2021
03/2021

19

Om gräset verkar
grönare på andra
sidan, har man glömt
att vattna sitt eget.

4

frågor till...

... Markus Södling,
ny vilthandläggare på
Länsstyrelsen i Södermanland!

1. Vad har du för erfarenhet av att jobba
med viltfrågor?

Jag har länge jobbat med praktisk förvaltning av viltstammar på större fastigheter där den förvaltningen var grundläggande för att jordbruk, skogsbruk
och jakt skulle kunna fungera tillsammans. I ett län som Södermanland är det
nästan omöjligt att viltfrågor inte implementeras i jordbruk samt skogsbruksdriften. Jag har även under många år
varit engagerad i Svenska jägareförbundets arbete på kretsnivå. Min fritid kretsar även den mycket kring natur, jakt
och hundar. Genom detta har jag skaffat
mig god kännedom om vårt län, både
geografiskt men också av viltpopulationernas utbredning inom länet. I mitt
arbete kan jag även (förhoppningsvis)
luta mig tillbaka på min utbildning som
biolog och biologi/kemi lärare, kanske

framförallt i kontakten med människor
för att förmedla saker på ett så pedagogiskt sätt som möjligt.

Jag brinner mycket för dessa områden
och det ska bli jätteroligt att på daglig
basis få arbeta med dom

2.Vad kommer du göra på
Länsstyrelsen?

3.Vad gör du helst när du är ledig?

Jag kommer ingå i staben av vilthandläggare där min huvudsakliga inriktning
kommer att vara att jobba med ärenden
och frågor som rör fåglar och icke jaktbart vilt. I Södermanland har vi inte bara
stora populationer av klövvilt utan även
mycket gäss, tranor och skarvar som på
vissa håll orsakar problem för markägare.
En av mina arbetsuppgifter kommer vara
att försöka hitta bra lösningar för dessa
problem. Till viss del kommer jag även
arbeta med rovdjursfrågor som är en
högst aktuell punkt just nu. Andra delar
jag kommer arbeta med är frågor gällande artskydd, invasiva arter och jakt.

Jag umgås gärna med min familj och
mina vänner och går det att kombinera
med något jakt eller fiskerelaterat är ju
inte det helt fel.
4. Vilken är din favoritplats i
Sörmland?

Oj vad svårt, men jag måste nog säga
en kall blåsig novembermorgon i en båt
på väg ut i Nyköpings skärgård. Det
är något visst med den karga miljön i
ytterskärgården, om man är rätt klädd
förstås. Men så är jag också en östgötsk
skärgårdsbo i grunden.
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