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Detta nyhetsbrev ingår i det svenska landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU. 

Kostnadsökningen började redan under pandemin och under 
energiomställningen som skett internationellt och som 
skapat brist på energi. Gödsel, diesel samt foder och bygg-
nadsmaterial ökade i pris. Sen kom kriget i Ukraina som 
gett en förändrad handel på grund av sanktioner och krigets 
konsekvenser. Ryssland tillverkar stor andel av handelsgöd-
seln i världen och Ukraina exporterar mycket spannmål och 
det finns en oro över vilka konsekvenser deras minskade 
export kommer att ge. 

När det gäller årets SAM-ansökningar i länet visar de inga 
stora skillnader i grödfördelning mot föregående år. De flesta 
hade redan planerat årets grödor innan kriget bröt ut. 

Konsekvenserna syns ännu inte för alla produktionsin-
riktningar. Men läget är pressat för framför allt fjäderfä, gris 
och andra animalieproducenter som köper mycket foder. Ett 
företags ekonomi påverkas mycket av om man bundit el- och 
foderpris. Men också de avtalen löper ju ut så småningom.

Dyrare insatsvaror fortplantas till konsumenten
I livsmedelsindustrin anser de flesta företagen att man hittills 
inte blivit tillräckligt kompenserade för kostnadsökningar 
från sina kunder. Samtidigt rapporterar dagligvaruhandeln nu 
om kraftigt stigande matpriser, konsumentprisökningarna har 
haft en eftersläpning. 

Jordbruksverket bedömer att det läge vi befinner oss 
i kräver att kostnadsökningarna fortplantas genom livs-
medelskedjan för att alla led ska få de bästa möjliga förut-
sättningarna. Animalieproducenterna har drabbats hårt av 
kostnadsökningarna eftersom de hittills inte blivit kompen-
serade fullt ut via avräkningspriset. 

Strategiskt samtal på residenset
Den 26 april hölls 
ett strategiskt samtal 
på residenset som 
landshövdingen bju-
dit in till. Inbjudna 
var representanter 
från LRF, slakterier, 
branschföreningar, 
foder- och växtod-
lingsföretag, rådgiv-

ningsföretag, banker, försäkringsbolag, kommuner, Region 
Kronoberg. 

Under eftermiddagen fick vi lägesrapporter från LRF 
sydost, Kronobergs grisföretagare och Jordbruksverket. Efter 
föredragen hölls en workshop om konsekvenser på kort och 
lång sikt, vad organisationerna kan bidra med och vilken 
hjälp som behövs från samhället. 

Krisstöd till jordbruket
Jordbruksverket har tillsammans med länsstyrelserna fått 
i uppdrag av regeringen att utforma ett riktat ekonomiskt 
stöd till djurproduktion och växthusföretag. 
Förslaget ser ut så här: 

Stöd till fjäderfäsektorn ur EU:s krisreserv betalas ut senast 
den 30 september 2022 och stöd till övriga produktions-
grenar senast den 31 december 2022. Stödet grundar sig 
på djurinnehav 2021. Miniminivån är 5 000 kr per företag. 
Takbelopp finns för de flesta produktionsgrenar om högst 
550 tkr per företag.

Handläggningen av krisstödet kommer att ske koncen-
trerat på en handfull länsstyrelser i landet. Länsstyrelsen i 
Östergötland har till exempel förberett sig på att hantera 
stödet till fjäderfä för hela landet. Utöver detta krisstöd 
finns möjlighet att hos Skatteverket söka återbetalning för 
skatt på diesel från 1 januari 2022. 

Men ur kriser föds också möjligheter 
Pandemin har fått oss att handla mer svenskt och kriget i 
Ukraina har fått politiker att förstå hur viktigt det är med 
inhemsk livsmedelsproduktion. Men vi 
behöver på olika sätt fortsätta minska vårt 
fossilberoende till exempel genom solceller 
på ladugårdstaken. Att hitta nya gödsel-
källor och teknik för att få fram prisvärda 
gödselmedel utan naturgas är väldigt viktigt. 
Gruvindustrin i Sverige ser nya möjligheter 
i detta.

ÖKADE KOSTNADER FÖR LÄNETS JORDBRUKSFÖRETAG 
LEDARE

 
Produktionsgren

Förslag till stöd,  
antal kronor per djur eller m²

Gris 3–6 månader 90 kronor per djur

Gris över 6 månader 1 150 kronor per djur

Mjölkko 2 700 kronor per djur

Handjur nöt över 1 år 1 300 kronor per djur

Övriga hondjur nöt över 1 år 760 kronor per djur

Får och get 200 kronor per djur

Värphöns 13,68 kronor per djur

Värphönskyckling 1,11 kronor per djur

Slaktkyckling 1,18 kronor per djur

Kalkon stor 19,04 kronor per djur

Kalkon liten + broilermödrar 4,36 kronor per djur

Växthusföretag 20 kronor per m²

Stefan Carlsson
Landsbygdsdirektör

www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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Maria Sjöberg
maria.t.sjoberg@lansstyrelsen.se

DELUTBETALNINGAR – JORDBRUKARSTÖD 2022
För vissa jordbrukarstöd görs en 
delutbetalning på 75 procent från 21 
oktober, medan andra betalas ut i sin 
helhet i december. 

De jordbrukarstöd som omfattas 
av delutbetalning är miljöersättning 
för betesmarker och slåtterängar, 
ersättning för ekologisk produktion, 
omställning ekologisk produktion 
samt kompensationsstöd. Följ even-

tuella justeringar av utbetalningspla-
nen på www.jordbruksverket.se. 

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. 

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 utbe-
talningar som görs 
varje vecka. 

Inom Ramen för MAT-2022 kommer 
för tredje året i rad genomföras en 
MAT-runda i länet. Nytt för i år är 
att liknande MAT-rundor genomförs 
samtidigt i våra småländska grannlän i 
god samverkan.

Förväntningarna är stora på att det 
även i år ska bli en upplevelserik helg 
där besökarna får träffa länets duktiga 
mathantverkare på hemmaplan. Det är 
fantastiskt att få smaka, äta, handla och 
se mathantverk i många olika former.

Årets MAT-runda är helgen den 
17 och 18 september, klockan 10.00– 
17.00 båda dagarna. 

Det är 55 företag anmälda till årets 
runda. En karta som visar var dessa 
företag finns kommer att finnas både 
digitalt och i pappersform. Läs mer på 
www.matsmaland.se.

Syftet med MAT-rundan
För Länsstyrelsens del finns ett tydligt 
syfte och långsiktigt mål med att med-
verka i MAT-rundans genomförande. 
Vi har från regeringen fått i uppdrag 
att utifrån både en nationell, och en 
regional, livsmedelsstrategi verka för 
att öka regionalt och lokalt producera-
de livsmedel av hög kvalité. I uppdra-
get ligger också att öka kunskapen om 
hur livsmedel produceras från jord till 
bord. Kan vi producera och äta mer 
lokal och regional mat minskar vi sår-
barheten. På grund av torka, pandemi 
och nu senast kriget i Ukraina har det 
blivit alltmer uppenbart att vi måste 

öka vår förmåga att bygga hållbara och 
robusta samhällen. En ökad självför-
sörjning minskar sårbarheten. Vi ser ett 
tydligt behov av detta inte minst i de 
ökade priserna på mat och bränsle.

MAT-rundan är viktig del i att 
utveckla självförsörjningsgraden. Här 
är tanken att i mötet mellan kunderna 
och företagen stimuleras intresset för 
att både köpa och producera mat i 
närområdet. 

För att stimulera och inspirera de 
deltagande företagen har tre inspira-
tionsföreläsningar kring storytelling, 
värdskap och ta bra foton med mo-
bilen genomförts. Föreläsningarna 
gjordes i samarbete med Kalmar och 
Jönköpings län.

Pizzamästerskap
Vi vill också passa på att marknadsföra 
Småländskt pizzamästerskap fredagen 
den 9 september. Tävlingen sker på 
innergården till residenset i Växjö och 
där kommer tolv pizzerior från hela 
Småland och Öland att göra upp om 
vem som gör den bästa pizzan på regio-
nala råvaror.

Kunskapsbuffé
Under MAT-2022 ordnar Länsstyrel-
sen också seminarier, ett kring det nu 
så aktuella ämnet livsmedelsberedskap 
och ett kring äldre äppelsorter. Till det 
senare är det även möjligt för deltagar-
na att ta med egna frukter och få dem 
sortbestämda. Tider för seminarierna 

är ännu inte klara, men 
uppdaterad information 
finns på www.matsma-
land.se.

Passa på och åk ut 
och upplev mat när den 
är som bäst och där 
den kommer ifrån!

Anders Meijer 
anders.meijer@
lansstyrelsen.se

RIKTIG MAT PÅ NÄRA HÅLL  
– MAT-RUNDAN 2022!
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I mars 2022 röstade riksdagen ja till 
obligatorisk ID-märkning och regist-
rering av alla katter som permanent 
vistas i Sverige. Med start i januari 
2023 ska du som kattägare registrera 
din katt hos Jordbruksverket enligt 
lagen (2007:1150) om tillsyn över hun-
dar och katter. En registreringsavgift 
ska betalas av ägaren. Lagens syfte 
är att värna om katten och höja dess 
status som husdjur samt att få ned 
antalet katter som saknar ett hem och 
i förlängningen få ned antalet som  
lider. Det blir även lättare att identi-
fiera ägaren till upphittade katter.

För att kunna registrera din katt 
måste katten först vara ID-märkt. 
En ID-märkning görs via chip eller 
tatuering hos veterinär eller med chip 
hos annan godkänd ID-märkare.

Systemet för märkning och regi- 
strering av katter ska motsvara det 
nuvarande systemet för 
märkning och registre-
ring av hundar.

ALLA KATTER SKA MÄRKAS OCH  
REGISTRERAS EFTER DEN 1 JANUARI 2023

Den blåsvarta björkstekelns 
larver är giftiga för både 
människor och djur, om de 
får den i sig. Djur kan få i 
sig larverna om de betar i 
närheten av björkar som 
drabbats av björkstekeln. 

Bakgrund
Arten påträffades 2021 på 
några ställen i södra delen av 
Växjö kommun och i norra 
delen av Tingsryds kommun. 
Blåsvart björkstekel (Arge 
pullata) är ny i Sverige och 
hittades för första gången i 
Skåne i början av 2000-ta-
let. Den största risken för 
förgiftning är från mitten av 
augusti till mitten av sep-
tember när stora mängder 
larver lämnar träden för att 
förpuppa sig i marken.

Så skyddar du djuren 
När gräset är fullt av larver 
kan betande djur eller barn 
råka få i sig dem. Länsstyrel-
sen rekommenderar att du 
är uppmärksam både med  
djur och små barn. Du före- 
bygger förgiftning genom 

att stängsla bort björkar som 
är angripna av björkstekeln. 
Angripna björkar har ofta 
hela grenar kala, medan 

andra delar av trädet är 
oskadade. Larverna lämnar 
alltid kvar mittnerven på bla-
den. När nervsträngen sedan 

vissnar får den en rödbrun 
färgton som syns även på 
långt håll. Kraftigt angripna 
björkar blir på sensommaren 
helt bladlösa.

Giftet
De färgstarka larverna 
innehåller ett gift som är 
besläktat med det som finns 
i flugsvamp. Giftet skadar 
främst levern och djuren 
kan plötsligt dö. Mindre djur 
löper större risk att förgif-
tas än stora. Förloppet är 
mycket snabbt med symtom 
som slöhet och skakningar. 
Oftast är behandling utsikts-
lös. Fall av förgiftning på 
idisslare har inte konstaterats 
i Sverige, men däremot i 
Danmark.

Läs mer  
om den blå- 
svarta björk-
stekeln på 
Skogsstyrelsens 
webbplats. 

SE UPP FÖR GIFTIG LARV!

Fredrik Holm 
fredrik.holm@lansstyrelsen.se

Den blåsvarta björkstekelns larv är 1,5–2,5 cm lång och är gul  
med sex smala svarta längsgående ränder på ryggen. Larven 
har tre par kraftiga svarta bröstfötter samt små svarta bukfötter 
på undersidan av resten av kroppen. 

Malin Fernholm
malin.fernholm@

lansstyrelsen.se
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Malin Fernholm
malin.fernholm@

lansstyrelsen.se

VILL DU LEVERERA LIVSMEDEL TILL KOMMUN? 
Växjö och övriga kommu-
ner i länet inför nu ett nytt 
dynamiskt inköpssystem. 
Syftet är att förenkla för 
småskaliga producenter 
och mindre leverantörer 
att kunna lämna anbud 
och leverera. I tabellen till 
höger ser du de viktigaste 
skillnaderna för dig som 
leverantör.

Förfrågan kan avse 
flera produkter eller enbart 
en produkt och avser leve-
rans under en specificerad 
tidsperiod. I förfrågan 
framgår vilka kommuner 

och enheter som vill ha 
leverans, och du kan själv 
välja om du har möjlighet 
att erbjuda leverans till hela 
eller delar av förfrågan.

Aktuella produkter i 
vårt dynamiska inköpssys-

tem är: frukt, grönsaker, 
rotfrukter, kött och char-
kuteri. Fler produkter kan 
tillkomma. 

Du hittar annonsen 
här: Växjö kommuns upp-
handlingar (opic.com)

Har du frågor?  
Vänligen kontakta Marita 
Johanneson, ansvarig 
upphandlare, 0470-410 59, 
marita.johanneson@vaxjo.
se eller Tina Storbjörk, 
upphandlingschef,  
0470-439 01, tina.storbjork@
vaxjo.se

Dynamiskt inköpssystem Traditionell upphandling

Du kan lämna anbud 
under hela systemets giltig-
hetstid.

Du kan bara lämna anbud under 
en angiven tidsperiod, oftast 
30–35 dagar. 

Du förbinder dig inte att 
leverera en viss volym, utan 
avgör själv om du vill och 
kan svara på de aktuella 
förfrågningarna. 

Du ska kunna leverera köpa-
rens behov som specificeras i 
upphandlingen. Det är oftast en 
fast volym till samtliga enheter 
och under hela avtalsperioden 
(vanligtvis 4 år)

Vildsvinsplågan behöver 
hanteras på många olika sätt. 
Ett är att äta upp dem. Här 
finns pengar för att bygga 
upp en verksamhet som 
lyckas med kombinationen 
att göra pengar på skjutna 
vildsvin och dessutom skapa 
sysselsättning på landet. 

För dig som vill investera 
i en anläggning för att han-
tera slaktkroppar från vilt 
– finns nu pengar att söka. 

Det kan handla om investe-
ringar i vilthanteringsanlägg-
ningar (VHA) och upp-
samlingscentraler eller helt 
enkelt livsmedelsgodkända 
styckningsutrymmen för att 
hantera viltkött. 

Sök investeringsstöd
Möjligheten att söka inves-
teringsstödet gäller för dig 
som har annan verksamhet 
än jordbruksverksamhet 

eller har ett jordbruksföretag 
och vill bredda din verksam-
het. Genom den verksam-
het investeringen leder till 
behöver sysselsättningen i 
ditt företag öka. 

Du kan få högst 40  
procent av dina utgifter i 
stöd, men inte mer än  
600 000 kronor. Det kan 
gälla kostnader för att bygga 
eller rusta upp en anläggning 
eller för ny produktionsut-

rustning inom tillverkning. 
Under perioden 15 juni 

till 31 oktober har Länssty-
relsen en utlysning för dig 
som vill göra en investering 
med de här 
pengarna.
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Johan Karlson
johan.karlson@lansstyrelsen.se

SÄRSKILD SATSNING PÅ INVESTERINGAR FÖR 
HANTERING AV VILTKÖTT

Kött i disk.Vildsvin och get.

mailto:malin.fernholm@lansstyrelsen.se
mailto:malin.fernholm@lansstyrelsen.se
https://www.opic.com/org/vaxjo_kommuns_upphandlingar/
https://www.opic.com/org/vaxjo_kommuns_upphandlingar/
mailto:marita.johanneson@vaxjo.se
mailto:marita.johanneson@vaxjo.se
mailto:tina.storbjork@vaxjo.se
mailto:tina.storbjork@vaxjo.se
mailto:johan.karlson@lansstyrelsen.se
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Landskapet i Kronoberg präglas av 
sten, stenmurar, resta stenar och grav-
högar. Lämningarna är en del av vår 
historia, som berättar om de människor 
som varit här långt innan oss. Kanske 
är du en av de jordbrukare som genom 
jordbrukarstöden möjliggör att besöka-
re kan uppleva betade gravkullar, gamla 
skyddsvärn, ruiner och torplämningar?

Kulturmiljöbidrag
De lämningar som inte sköts genom 
jordbrukarstöd behöver årlig skötsel 
för att bevaras, synliggöras och öka 
tillgängligheten för allmänheten. Sköt-
seln utfördes tidigare under många år 
som beredskapsarbeten organiserat av 
myndigheter. På senare år sker skötseln 
i samverkan mellan Länsstyrelsen och 
föreningar, organisationer, jordbrukare 
och privatpersoner. Fornvården bekos-
tas genom årliga kulturmiljöbidrag från 
Länsstyrelsen. 

Genom åren har antalet vårdade 
fornlämningar i Kronobergs län blivit 
allt fler, och numera sköts ungefär 380 
lämningar inom fornvården i Krono-
berg. De vårdade fornlämningarna 
domineras av gravar och gravfält. Under 
senare tid har lämningar som torpgrun-

der och tjärdalar lagts till för att få en 
mer komplett bild av länets historia. 

Fornvårdsstrategi
Länsstyrelsen arbetar med att ta fram 
en strategi för fornvården. I förslaget 
finns fem målbilder, men även en om-
fattande handlingsplan.
• Ett urval av lämningar speglar länets 

historia
• Fornvården engagerar fler
• Information och berättelser
• Fornvård i samhällsplanering 
• Vårdade fornlämningar tillgängliga 

för alla

Tillgänglighet för alla
Det sista målet om ökad tillgänglighet 
är prioriterat. Länsstyrelsen har bland 
annat tagit fram taktila skyltar för syn-
skadade vid åtta lämningar i länet, en 
i varje kommun. Ett annat exempel är 
Bergkvara slottsruin där vägen fram till 
ruinen har åtgärdats så att den är till-
gänglig även för den som är rullstols-
buren. En ökad tillgänglighet gynnar 
många grupper, även den som går med 
rollator, käpp eller barnfamiljen som 
ska ta sig fram med barnvagn. 

Dialog
Förslaget till strategi har varit ute 
på remiss och Länsstyrelsen ser att 
förslaget är ambitiöst. De synpunkter 
som kommit in visar på ett stort enga-
gemang och flera aktörer vill ha mer 
dialog om fornvården. Samverkan är 
grunden till förståelse och intresse och 
därför har Länsstyrelsen ambitionen att 
under våren 2023 bjuda in till dialog. 
En dialog som lyfter frågan ur ett bre-
dare perspektiv och ett samtal om hur 
besöksnäringen i länet kan utvecklas i 
ett kulturmiljöperspektiv. 

Du kan vara en av dem som är 
berörd av en dialog kring utveckling av 
besöksnäringen. Genom en god skötsel 
kan fler få uppleva det fantastiska 
landskap och de spännande kulturläm-
ningar vi har. 

FORNVÅRDSSTRATEGI FÖR LÄNET

Birgitta Warodell
birgitta.g.warodell@lansstyrelsen.se

Hällkista i Juddhult. I Göteryds socken finns ett 90-tal hällkistor, vilket är unikt.

Johan Karlson
johan.karlson@ 
lansstyrelsen.se

Tjärdalar är kvarlämningar från då tjära framställdes ur 
barkade tallar och tallstubbar. 

mailto:birgitta.g.warodell@lansstyrelsen.se
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Som tillskott till ängshöet, som var 
boskapens föda under vintern, togs 
också stora mängder löv till foder, 
både på utmark och inägor. Bruket 
”att hugga fårris” har anor redan från 
vår tideräknings början. Det förekom 
också lövdragning, det vill säga att man 
enbart repade av löven och samlade in 
till foder.

Att hamla träd i ängen gav inte 
bara lövfoder, utan gynnade också 
tillväxten av gräs och örter genom att 
trädens kronor aldrig blev så stora att 
de skuggade marken. Det gav också en 
gödslingseffekt då delar av de hamlade 
trädens rottrådar dog och förmultnade. 
De träd som hamlades var framför allt 
lind, ask, björk och asp, men även sälg, 
al, alm och rönn. 

I en gammal småländsk ramsa om 
vad som är bra och dåligt löv säger 
fåret så här: ”Bryt björkelöv, bryt rönnelöv, 
men inte lönnelöv. Det är brett för öga men 
tunt för tand”. Lind beskars också för att 
ge bast till rep. I askängar växer enbart 
ask som använts till hamling och man 
har medvetet sparat en del av de skott 
som ask villigt skjuter upp.

Hamling idag 
Hamlade träd kan bli väldigt gamla, 
upp till dubbelt så gamla som träd av 
samma art som inte hamlats. De har ett 
typiskt utseende med tjocka, knotiga 
stammar och tunna grenar. Genom att 
ta bort längdtillväxten växer ham-
lingsträden i stället på bredden. Idag 
har hamlingen vanligen ingen betydelse 
för fodertillgång, även om torråret 
2018 innebar att man på vissa ställen 
faktiskt blev tvungen att ta till lövfoder. 
Klimatförändringarna kanske tvingar 
oss att förändra våra vanor. 

Den största anledningen till ham-
ling idag är att behålla en gammal 
tradition och de höga naturvärden som 
är knutna till de hamlade träden. 

Förutom i det som varit ängsmark 
finns de gamla hamlade träden på åker-
holmar, i anslutning till odlingsrösen 
och utmed murar och vägar. 

Stubbskottbruk
Ett annat sätt att ta lövfoder var stubb-
skottbruket. Man tog helt enkelt sly- 
skott från lövträd direkt från lågstub-
bar, främst på marker där djur inte 
betade. Spåren av detta bruk är uppslag 
av stubbskott, ibland från en tydlig 
sockel. Ännu oftare ser man ringfor-

migt växande buketter, så kallade run-
nor eller purror, vars basdiameter ökar 
med åren. Trädslagen var desamma 
som de som hamlades, men det var 
även vanligt att ta stubbskott på hassel.

Förutom att det gav foder bidrog 
stubbskottbruket till en röjgödslings-
effekt både i åker och äng, då rötterna 
förmultnade och avgav lagrad näring.

Buskar
Utöver att hassel skördats till lövfoder 
gav den nötter och virke till tunnband 
och korgar. Marker med många runnor 
(buketter) av hassel kan vara övergivna 
hässlen som tidigare tuktats och nytt-
jats, speciellt om de finns på bördiga 
jordar nära bebyggelse. 

Enbuskar har ofta stammats upp 
till trädform för att ge stängselvirke 
och stolpar som står emot röta. Det 
har också förekommit att hassel har 
stammats upp till trädform för att hålla 
undan nötter och löv från betande 
kreatur.

Ing-Marie Nicklasson 
Nyligen pensionerad  

medarbetare 

AGRARHISTORIA DEL 5  

BIOLOGISKT  
KULTURARV DEL 2  
–  HAMLADE TRÄD

Hamlade askar.
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Nya regler vid 
läkemedels- 
behandling
Sedan den 28 januari 
2022 gäller nya regler för 
dokumentation vid an-
vändning av läkemedel till 
livsmedelsproducerande 
djur. Dessa medför ett par 
mindre förändringar för 
dig som djurhållare.

När du behandlar dina 
djur ska du nu dokumen-
tera: 

 1. Datum för behand- 
  lingen samt klockslag  
  om karenstiden är  
  kortare än 24 timmar
 2. Läkemedlets namn
 3. Den mängd läkemedel  
  som givits 
 4. Namn eller företags- 
  namn och adress för  
  den som levererat  
  läkemedlet (vanligen  
  apotek eller veterinär)
 5. Kvitto eller bevis på var  
  du har köpt läkemedlet
 6. Djurets eller djurgrup- 
  pens identitet
 7. Den förskrivande  
  veterinärens namn och  
  kontaktuppgifter
 8. Karenstid, även om den  
  är 0
 9. Behandlingstidens  
  längd
10. Diagnos eller orsak till 
   behandlingen
Dokumentationen ska du 
spara i minst fem år.

Ulrika Lind, länsveterinär,
ulrika.lind@ 

lansstyrelsen.se

Vi träffas hos 
Leif  Edvards-
son, Sånnahult 
för att disku-
tera växtskydd, 

gödsling, vatten-
tillgång och säsongsvariatio-
ner. Vilka speciella utma-
ningar har säsongen bjudit 
på? Kom och lär dig något 

nytt från rådgivare Magnus 
Engstedt eller dina odlarkol-
legor. Vandringen riktar sig 
till yrkesfruktodlare.

Tid: Måndagen den 8 
augusti 2022 kl.17–19.

Plats: Sånnahult, Urshult
Medverkande: Magnus 

Engstedt, Jönköping.

Som avslutning fikar vi till-
sammans. 

Anmälan senast 5 augusti 
till malin.fernholm@lansstyrel-
sen.se.

Välkomna hälsar Malin 
Fernholm. 

Fältvandring om frukt

Denna digitala kurs är för 
dig som är intresserad av 
ekologisk äggproduktion. 
Du kanske är rådgivare 
eller lantbrukare och fun-
derar på att starta ekolo-
gisk äggproduktion i stor 
eller liten skala. 

Kursen omfattar allt från 
själva hönan och hennes 
beteende, skötsel och 
inhysning – till regelverk. 
Du kan läsa i din egen 
takt. När du är redo gör 
du avslutningsquizet och 
kan, om du blir godkänd, 
få ett intyg.

Du loggar 
in enligt 
instruktion 
som du får när du anmäler 
dig. 

Anmälan till: Åsa 
Odelros, asa@odelros.se 
eller Lisa Schneider, lisa@
berga.net

Länsstyrelsen är ansvarig 
myndighet för kontrollen i 
primärproduktionen. Din 
primärproduktionsanlägg-
ning måste därför registre-
ras hos oss.

Med primärproduk-
tion menas att odla och 
skörda vegetabilier eller 
honung, föda upp livs-
medelsproducerande djur 
och producera animaliska 
livsmedel som ägg och 
mjölk. Produktion av 
foder eller utfodring av 
livsmedelsproduceran-
de djur, jakt, fiske och 
insamling av bär, svamp 
och annat från naturen är 
också primärproduktion. 
Om du enbart producerar 

för eget bruk, omfattas du 
inte av reglerna. 

Tar du över en verk-
samhet behöver den 
registreras på nytt och 
den tidigare producen-
ten ska avregistreras. Vid 
försäljning av små mäng-
der opastöriserad mjölk 
måste du alltid göra en 
särskild registrering. Dina 
uppgifter behöver uppda-
teras om det sker större 
förändringar, till exempel 
att verksamheten ökar i 
omfattning eller att du 
startar nya produktionsin-
riktningar.

Om en anläggning inte 
är registrerad kan Läns-
styrelsen förbjuda fortsatt 

verksamhet. För verk-
samhet som startat efter 
1 januari 2019 och inte 
registrerats ska Länsstyrel-
sen besluta om sanktions-
avgift.

Du kan registrera din 
anläggning på Länsstyrelsens 
webb. Sök på Primär-
produktion i sökrutan 
så kommer du vidare till 
”Registrering av foder-  
eller livsmedelsanläggning 
primärproduktion”. För 
att använda e-tjänsten 
krävs e-legitimation. 
Ulrika Lind, länsveterinär,

ulrika.lind@ 
lansstyrelsen.se 

 

Distanskurs i ekologisk äggproduktion  
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