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• Ökad budget för rådgivning inom
främst biologisk mångfald.

LEDARE

3. Förbättra socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden

Det är nu möjligt att söka jordbrukarstöd i SAM 2022. I en utlysning finns
också möjlighet att söka stöd till
investering i din åkermark i form av
täckdikning. I denna ledare skriver jag
dock framför allt om de EU-stöd till
jordbruket som kan bli aktuella i vårt
län från 2023.
Ny programperiod

Den 16 december beslutade regeringen
om ett förslag till strategisk plan för
den svenska jordbrukspolitiken från
2023. I slutet av december överlämnades den strategiska planen till EUkommissionen och en process för
godkännande pågår under 2022.
Budgeten för CAP 2023–2027 är
cirka 60 miljarder kronor plus 4,3 miljarder kronor i nationella stöd. Budgeten är därmed i samma storleksordning
som tidigare.
Sverige vill öka vår livsmedelsproduktion, genomföra miljö- och klimatåtgärder och få fler unga och aktiva
jordbrukare. Mer nationell landsbygdspolitik finns i förslaget, liksom förhoppningsvis vissa förenklingar.
Inom jordbrukarstöden ersätts
tvärvillkor med krav på att uppfylla
vissa miljömässiga grundvillkor för att
få stöd.
Strategiska planen har tre målområden.
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NÄSTA
PROGRAMPERIOD
1. Främja ett smart, motståndskraftigt
och diversifierat jordbruk för livsmedelsförsörjning

• Ökad stödnivå och ökad maximal
stödberättigande areal i stöd för unga
jordbrukare.
• Ökad stödnivå i startstödet för heltidsföretag till 300 000 kronor.
• Fortsatt möjlighet till investeringsstöd
för diversifiering och utveckling av
livsmedelskedjan.
• Ökad djurvälfärdsersättning för
mjölkkor, suggor och får.
• Ökat fokus på kompetensutveckling
och samarbete inom livsmedelsproduktion och besöksnäring.
Förslag på stöd med nationell
finansiering

• Grundläggande inkomststöd, minskning cirka 25 procent, stödrätter
avskaffas.
• Fortsatt oförändrat nötkreatursstöd.
• Ökat kompensationsstöd, stödnivåer
justeras för att minska tröskeleffekter.
• Ökad totalbudget för investeringsstöd i jordbrukets konkurrenskraft,
stödnivå sänks från 40 procent till 30
procent, höjt stödtak.
• Ökad satsning på kompetensutveckling, samarbete och innovation.

• Restaurering och röjning av betesmarker och slåtterängar
• Kompletterande skötsel som lövtäkt
och bränning i betesmarker och
slåtterängar
• Rovdjurssäkra stängsel
• Rådgivning och miljöinvesteringar
i skog
• Bredband
• Kommersiell service
• Kunskapsnav för animaliesektorn.

2. Stödja miljövård och klimatåtgärder

Parallellt med processen för godkännande i EU-kommissionen arbetar
Jordbruksverket tillsammans med
länsstyrelserna med att utforma regelverk, rutiner och anpassa IT-stöd så
att de nya stöden kan komma igång
om ett år. Förslaget och tidsplanen
kan förstås fortfarande ändras något
beroende på synpunkter
från EU-kommissionen.
Vi ska även komma
ihåg att det är val i höst
som kanske kan påverka
något.

• Nytt stöd för mellangrödor.
• Ettårigt stöd till ekologisk produktion, ersättning för djur höjs, bete
inte underlag för stöd.
• Skötsel av våtmarker oförändrat.
• Betesmarker och slåtterängar:
Åtagandeplaner ersätts av rådgivning,
höjd ersättningsnivå för allmän skötsel +550 kr/ha och särskild skötsel
+ 750 kr/ha.
• Ökad totalbudget för investeringar i
våtmarker.
• Nya investeringsstöd till bevattningsdammar och kalkfilterdiken i samband med täckdikning på lerjord.

Förberedelser för de nya stöden

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

Landsbygdsdirektör

SAM-ANSÖKAN 2022
Nu är SAM-internet öppet
för att ta emot 2022 års
ansökan. 13 april är sista
ansökningsdagen.
Nyheter i SAM-internet

Nytt för i år är att du själv
vid behov kan lägga upp
nya blockkartor i SAM-internet – se hur du gör på
Jordbruksverkets hemsida

Liksom förra året
gäller att om ditt åtagande
för miljöersättning eller
ekologisk produktion gick
ut 2021 kan du förlänga
åtagandet ett år. Har du
tänkt gå in i ett nytt åtag-

ande i år blir det ettårigt.

• 4/4 –8/4 kl. 8–20
• 11/4 –13/4 kl. 8–22

kets hemsida.

Ställ en fråga till oss

Se Nyheter i jordbrukarstöden 2022 på Jordbruksver-

Om du får problem
med ansökan erbjuder vi
support av olika slag.

På inloggningssidan
till SAM-internet hittar du
även ett avsnitt om kända
fel och aktuella driftstörningar.

Längst ner på Jordbruksverkets hemsida finns ”Ställ
en fråga till oss”. Där kan
du ställa frågor om stöden
eller söka efter frågor som
redan besvarats.

Telefonsupport

Behöver du hjälp med
din SAM-ansökan kan du
ringa till Länsstyrelsen
eller Jordbruksverket på
det gemensamma telefonnumret 0771-67 00 00.
Öppettiderna till telefonsupporten utökas de
sista två veckorna:

Fullmakt

Ansökningar om fullmakt
bör göras i god tid innan
SAM-ansökan skickas in.

Teknisk support

Har du tekniska problem
med SAM-internet kan du
få hjälp genom ett webbformulär på Jordbruksverkets

Det heter: Formulär för teknisk support.
hemsida.

Anna Håkansson
anna.hakansson
@lansstyrelsen.se

KURSER, INFORMATION OCH
RÅDGIVNING 2023–2027

Nationell plan

En gemensam nationell plan
för stödet till kompetensutveckling ska säkerställa att
aktiviteterna fokuserar på
de behov som finns av att
stärka näringen vad gäller
ekonomisk, miljömässig och
social hållbarhet. Innehållet i
planen baseras både på kända behov och på inspel från
regionala träffar våren 2022.
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Jordbruksverket och länsstyrelserna förbereder nu
kompetensutvecklingen i
nästa programperiod. Vi
behöver föra forskning och
praktik närmare varandra.
Därför får Jordbruksverket
uppdraget att sammanställa
och tillgängliggöra ny kunskap och att vidareutbilda
alla rådgivare. Länsstyrelserna fortsätter att samordna
kurser, information och
rådgivning till lantbrukare,
markägare och förädlare.
Regional anpassning

regionala förutsättningarna
inom den nationella planens
ramar. Det finns tre föreslagna teman:
• Livsmedel och besöksnäring omfattar bland annat
livsmedelsförädling, affärsmässighet, produktutveckling, ökad konsumtion av
viltkött, destinationsutveckling, matkultur och
natur- och kulturmiljöer.

Målsättningen med de regionala träffarna är att fånga
upp variationer, förutsättningar och önskemål som
kan ge nya tankar till planen.
Några rådgivare, lantbrukare
och företagare från varje region bjuds in till samtal. När
det nya programmet sedan
startar anpassar länets samordnare verksamheten till de
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• Miljö och klimat innehåller
kompetensutveckling om
till exempel ängs- och betesmarker, betesplanering,
pollinatörer, småbiotoper,
klimatpåverkan, energieffektivisering, växtnäringsläckage, vattenhushållning,
klimatanpassning och
ekologisk produktion.
• Konkurrenskraft och djurvälfärd hanterar utbildningar inom områden som
ledarskap, affärsmässighet,
riskhantering, prissvängning, mental hälsa, ägarskifte, ny teknik, stallbyggnation, smittskydd och
djurhälsa.

Malin Fernholm
malin.fernholm@
lansstyrelsen.se

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ
GREPPA NÄRINGENS ”KLIMATKOLLEN”

Från att i början av 2000talet 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 ökat.
Produktion av mat och
foder innebär utsläpp av
växthusgaserna 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
växthusgasutsläppen genom
resurseffektiva åtgärder.

för lantbrukaren att arbeta
vidare med för att begränsa
dessa. Att beräkna gårdens
klimatavtryck, eller klimatavtryck per kg produkt, är en
stor fördel inte minst i kommunikationen om klimatpåverkan med konsumenter.
– Vi märker ett väldigt
stort intresse i lantbruksbranschen kring klimatoch hållbarhetsfrågor för
närvarande och olika företag
vill stödja sina leverantörer
lantbrukarna i arbetet, säger
Stina Olofsson projektledare
för Greppa Näringen.

Beräkningar och att
se helheten

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

fektivitet och därmed också
företagets lönsamhet. Genom att jobba vidare med
kvävehushållning i odlingen,
utfodring, foderproduktion,
förbättrad markstruktur och
energieffektivisering finns
det en del pengar att spara.
Du kan ta del av Greppa
Näringens rådgivning om
du brukar mer än 50 hektar
eller har mer än 25 djurenheter.

Klimatnytta ger resurseffektivitet

Malin Fernholm

Klimatnytta går ofta hand
i hand med hög resursef-

malin.fernholm@
lansstyrelsen.se
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DAGS ATT INVESTERA I ÅKERMARKEN!
Det har kommit riktade
pengar för dig som vill
investera i täckdikning av din
åkermark. Det är tre olika typer av investeringar som nu
är aktuella att söka stöd för.
I vår finns tillfälle att
ansöka om pengar för att
täckdika åkermark. Investeringen måste kosta minst
100 000 kronor och stödnivån är 30 procent. Du ska
välja företagsstöd i e-tjänsten.
Du som har åkermark
med mer än 20 procent lerhalt, har också möjlighet att
söka ett stöd för att anlägga
kalkfilterdike. Detta görs
normalt sett i kombination
med täckdikning. Här måste
kostnaden vara minst
30 000 kronor och stödet
kan täcka 50 procent av investeringskostnaden. Du ska

kalkning, som görs på lerjordar för att minska fosforläckage. Minsta kostnad är
30 000 kronor och stödnivån är 40 procent. Du ska
välja företagsstöd i e-tjänsten.
Du kan ansöka om pengar för detta fram till 30 april
via e-ansökan på
www.jordbruksverket.se.
Skriv ”E-tjänst företagsstöd”
i sökrutan.
Du ansöker i det län där
aktuell åkermark ligger.
Hos Svenska Dränerares
Riksförbund hittar du tips
på lämpliga entreprenörer:
www.svenskadranerare.com

välja stöd för miljöinvestering i
e-tjänsten.

Det finns även särskilt
avsatta pengar för struktur-

Pågående täckdikning.
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Johan Karlson
johan.karlson@
lansstyrelsen.se

NYTT OM VILDSVIN
OCH VILT

Förvaltningsplan vildsvin

Den svenska vildsvinsstammen har
ökat markant under senare år och är ett
stort bekymmer för såväl lantbrukare som fastighetsägare. Den orsakar
också många olyckor i trafiken. För att
komma till rätta med problemen och
samtidigt underlätta hanteringen av
vildsvinsköttet har länsstyrelser i drabbade län tagit fram regionala planer för
hur vildsvinsstammen ska kunna hållas
på en rimlig nivå.
Länsstyrelsen i Kronoberg har på
uppdrag av regeringen reviderat en
regional förvaltningsplan för vildsvin
2022–2025.
Med utgångspunkt från den nationella förvaltningsplanen för vildsvin

har vi formulerat mål om minskning
av vildsvinsolyckor, skador på grödor
och anläggningar. I förvaltningsplanen
finns flera möjliga åtgärder för att uppnå målen. Samverkan mellan intressenter som markägare, jägare och privata
eller offentliga aktörer lyfts fram som
viktig. Läs hela förvaltningsplanen
på vår hemsida under rubriken Djur; Jakt
och vilt.

vara att minska risken för trafikolyckor
med klövvilt eller att minska risken att
klövvilt orsakar allvarliga skador på
egendom. För att kunna besluta om
ett utfodringsförbud måste det avse ett
begränsat område och vara tidsbegränsat. Länsstyrelsen får inte förbjuda eller
villkora utfodring i form av saltstenar,
viltåkrar eller foder som placeras på
åtelplatser för att bedriva åteljakt.
Ett första exempel på detta var när
Länsstyrelsen i Jönköping fick in en
anmälan om att stora mängder sockerbetor lagts ut på två olika platser i
skogen. Nyligen beslutade de att endast
utfodring i syfte att bedriva åteljakt
får ske på dessa platser. De beslutade
även att mängden foder som läggs ut
på platserna får uppgå till maximalt 50
kilo sockerbetor. Om ärtor, spannmål
eller majs används får det inte överstiga
tre kilo per dygn.
I skrivande stund finns inget beslut
om förbud mot utfodring av klövvilt i
Kronobergs län.

Möjlighet till förbud mot utfodring
av klövvilt

En lagändring gör det möjligt för
Länsstyrelsen att i enskilda fall kunna
besluta om förbud mot eller villkor för
utfodring av klövvilt som inte hålls i
hägn. Syftet med ett sådant förbud ska

Ulf Larsson

ulf.larsson@
lansstyrelsen.se

Cajsa Söder

cajsa.soder@
lansstyrelsen.se

UNDVIK TVISTER I ARRENDEFRÅGOR
Vid arrendeperiodens början och slut
behöver arrendeställets skick fastställas.
Det kan gälla såväl mark och markanläggningar som byggnader på gården.
En så kallad laga syn görs av minst
två synemän. De granskar opartiskt
arrendestället och upprättar en synehandling.
Med handlingen som grund kan
man senare reda ut om någon part ska
kompenseras för förbättringar eller
försämringar på gården. Jordägare och
arrendator delar kostnaden för synen
och väljer gemensamt vilka synemän
de vill anlita.
Syna även åkermark

Även om arrendet är ett sidoarrende utan byggnader finns det ofta ett
ackumulerat värde i välskött mark.

Förhållande och status på åkerkanter,
underhåll av markavvattning, vägar
och stängsel samt inte minst frihet från
besvärliga ogräs i jorden (eller omvänt)
är angelägna att fastställa.
Naturlig förslitning av byggnader
och markanläggningar är normalt inte
arrendatorns ansvar ekonomiskt.
Länsstyrelsen utser synemän

Länsstyrelsen ansvarar för att ett
lämpligt antal personer i länet har behörighet att hålla arrendesyn. De flesta
syner görs på våren. Du bör kontakta
synemännen i god tid. Tveka inte att
höra av dig direkt till dem vid frågor.
Du kan läsa mer om arrendesyn på
www.synemannaforbundet.se.

Kronobergs läns synemän innevarande treårsperiod:

• Marcus Brauer
Dädesjö Prästgård, Braås
0705-93 04 75, brauer.dadesjo@
gmail.com

• Stefan Bengtsson
Forsdala Toragård 5, Alvesta
0705-21 42 86, stefan.forsdala@
gmail.com

• Tommy Albinsson
Lindehult 6, Ryd
0733 90 59 10,
tommy.albinsson@
lindehult.se

Malin Fernholm
malin.fernholm@
lansstyrelsen.se
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VANLIGA FEL VID DJURKONTROLL
En handskriven bricka, så kallad
reservbricka, är bara godkänd om
djuret är kvar i sin födelsebesättning
och har en förpräglad bricka i andra
örat. Lamm som slaktas innan de är
12 månader ska märkas med minst
en öronbricka och individnummer
är frivilligt för dessa.
Kom också ihåg att journalföra
dina får. Numera behöver stalljournalen inte vara godkänd av Jordbruksverket, men det underlättar så
att alla uppgifter kommer med.

De vanligaste felen är brister i märkning, journalföring och rapportering
av djur. Dessa brister riskerar att ge
avdrag på de djurkopplade stöden
och kan också leda till ett tvärvillkorsavdrag. Ett tvärvillkorsavdrag
slår med en procentsats över samtliga stöd.
Exempel på vanliga brister är
nötkreatur som är för sent rapporterade till cdb, omärkta djur som enligt regelverket ska vara märkta samt
för stor andel djur märkta med bara

en öronbricka. I besättningar med
få djur kan det snabbt bli avdrag om
några är halvmärkta.
Får

Under kontrollsäsongen 2021 förekom flera fall med får märkta med
en öronbricka, trots att de ska ha
två. Enligt gällande märkningsbestämmelser ska får märkas senast då
de är sex månader gamla.
Får som är äldre än 12 månader
ska vara märkta med två öronbrickor med förpräglade individnummer.

• Alla får som är över 12 månader
gamla ska vara märkta med två
öronbrickor med förpräglade
individnummer.
• Journalföring ska finnas över
vilka får du har och vilka som
kommer respektive lämnar
besättningen. Se
jordbruksverket.se för
mer detaljer.

Elin Briland

elin.briland@lansstyrelsen.se

EJ GODKÄND BETESMARK VID AREALKONTROLL

Här står träden tätt och i jämna förband
och marken är därför inte godkänd
betesmark.

Området bortom den liggande stammen
är för tätt och är inte godkänt som betesmark.

Betesmark eller skog?

på vilka träd som växer där och hur tätt
de står. Är träden jämnt utställda, har
raka stammar och är jämnåriga klassas
marken oftast som skogsmark.
Se bildexempel ovan.

Vid våra arealkontroller stöter vi ibland
på betesmarker som inte blir godkända.
Många gånger är det svårt att avgöra när ett område kan vara godkänt
som betesmark eller när det är att
betrakta som skogsmark. Det beror lite

Här står likåldriga träd i jämna förband, så
inte heller detta är godkänd betesmark.

Johan Ekström

johan.ekstrom@lansstyrelsen.se
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AGRARHISTORIA DEL 4

BIOLOGISKT KULTURARV
Biologiskt kulturarv är ett
levande avtryck av mänsklig
aktivitet, och knyter samman
historia, biologi, människa
och natur. Idag kan vi se spår
av människans brukande av
naturen i olika skalor – från
jätteträd till markflora.
Träd och buskar

Träd och buskar har alltid
varit viktiga för människans
försörjning. Vilda träd och
buskar har huggits och beskurits för att ge virke, ved,
frukt och lövfoder.
Ensamväxande stora träd
har i alla tider haft en speciell betydelse i den folkliga
traditionen, speciellt om de
haft ett avvikande växtsätt.
Många sådana träd förknippas med avrättningar, andra
ansågs ha helande kraft eller
andra magiska egenskaper
som skyddade mot onda
makter. Ensamväxande stora
träd ansågs ha en livsuppehållande kraft och fick inte
huggas ner.
Gamla träd med grov
bark och mulm, det vill säga

håligheter med nedbrutet
virke, är oerhört värdefulla
för många arter som idag är
hotade bland lavar, mossor, svampar, insekter och
däggdjur. Speciellt värdefulla är träd som står öppet
och solbelyst, därför är det
viktigt att de hållas fria från
igenväxning som skuggar
stammen.

om skötsel och nyplantering av ekskog. Under flera
hundra år rådde en spänning
mellan statens intressen och
bönderna på vars mark ekarna stod. Bonden fick inte
avverka dem för att använda
virket, och eftersom ekens
löv bryts ner långsamt ger
det sämre gräsväxt under
dem. Det förekom att de
hopsamlade löven och kvistarna från vårens fagning av
ängen brändes inpå stammen till ekar för att ta död
på dem.
Vid 1789 års riksdag började detta så kallde ekregale
att upphävas, och 1875 fick
markägaren full besittningsrätt också till ekskogen.

Ekarnas historia

Eken är väl det träd som
mest förknippas med det
gamla kulturlandskapet.
Redan från medeltiden
fredades eken som statens
egendom, främst reserverad
för skeppsbyggen. Bönderna
förbjöds vid vite att hugga
ner ekar även om de växte
på den egna marken.
Vid mitten av 1600-talet fick Sverige särskilda
skogslagar som förbjöd
avverkning av ek både på
skattehemman, kronohemman och allmänningar. På
1700-talet gjordes inventeringar av ekbeståndet, och
det utfärdades bestämmelser

växer i 300 år, lever i 300 år
och dör i 300 år”.
Genom utseendet kan
man se hur träden har vuxit
upp, då eken är känslig för
konkurrens. De typiska
”sparbanksekarna” med
grova grenar långt ner på
stammen har vuxit upp i ett
öppet landskap, medan ek
som vuxit upp i de gamla
planterade ekskogarna har
en rak stam med upphissad
krona.
Träd som vuxit upp i
ett öppet läge men sedan
fått konkurrens av träd
och buskar inpå stammen
tappar sina nedersta grenar
och stammen får ett knotigt
utseende.

Ekarnas växtsätt

Stora ensamväxande ekar
finns idag oftast i herrgårdarnas omgivningar eller på
gamla slåtter- och betesmarker. Ekhagar kan ses som
rester av kronans planterade
ekskogar. Eken kan bli väldigt gammal och det ligger
mycket i talesättet att ”eken
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Ing-Marie Nicklasson

Nyligen pensionerad
medarbetare

ODR Total Lantbruk
Kronobergs län

KOMPETENSUTVECKLING OCH RÅDGIVNING
Omsättningsstöd

Invasiva främmande arter
ut och vad
innebär den
för mig som
markägare?
• Hur undviker jag att
få in och sprida arterna,
till exempel vid grävning
och hantering av jordmassor?
Medverkar gör Jurjen
Schmidt och Anton Lidh
från Länsstyrelsen. Träffen
är digital och du får en

Skype-länk till din
mejladress innan
mötet. Skicka gärna
mejlfrågor i förväg.
Tid: Tisdagen den 22
mars, kl. 19.00 –20.30.

Anmälan senast 20 mars via
kalendern på Länsstyrelsens
webbplats.

Välkommen hälsar
Malin Fernholm, malin.

fernholm@lansstyrelsen.se,

tel. 010-223 73 36.

FOTO: Mostphotos.

Jättebalsamin, blomsterlupin, spansk skogssnigel...
Välkommen till en digital träff där vi informerar
om invasiva främmande
växter och djur. Arterna
kan försämra förutsättningarna för fiske, jordbruk, skogsbruk, friluftsliv
och turism.
• Vad är en invasiv främmande art?
• Hur ser lagstiftningen

Omsättningsstödet återinförs för december 2021
samt januari och februari
2022. Du som är enskild
näringsidkare eller har ett
handelsbolag och har haft
ett omsättningstapp på
grund av covid-19 under
december, januari och februari kan söka stöd.
Mer information om omsättningsstödet finns på www.

lansstyrelsen.se/kronoberg.
Ansökan gör du hos
Boverket. www.boverket.se/
sv/e-tjanster/login/

Vård och restaurering av jordkällare
Detta är
en kurs
för dig
som vill
ta hand
om din
jordkällare
på bästa sätt.
Förmiddagen ägnas åt teori
om bland annat historik,
olika typer av jordkällare,
restaureringsåtgärder och
förvaring.
Under eftermiddagen
provar vi att klyva sten och
tittar på olika källartyper i

trakten. Ta gärna med bilder
på din egen jordkällare för
rådgivning.
Vi bjuder på förmiddagsfika. Medtag egen fältlunch
och eftermiddagsfika.
Kursledare är Kjell
Gustafsson, Ängagärdets
Natur och Kultur. Vid frågor
om kursinnehållet kontakta
Kjell via e-post, kjell.gustafsson.46@gmail.com eller sms,
070-58 61 165.
Tid: Lördagen den 26 mars,
kl. 09:00–ca 15:30
Plats: Risingegården, ligger

i Risinge ca 10 km öster om
Växjö vid väg 25. Från väg
25, ta av mot Södra Åreda,
strax därefter följ skyltning
mot Risingegården.

Anmälan senast 20 mars
via kalendern på Länsstyrelsens

Eventuella matallergier skickar du
till mattias.johannesson@lansstyrelsen.se. Begränsat antal
platser.
Välkommen hälsar
Mattias Johannesson,
tel. 010-223 74 91.
webbplats.

Användningstillstånd för
behandling
mot rotröta
Om du i din verksamhet behandlar stubbar
med växtskyddsmedel
mot rotröta behöver
du gå en digital utbildning innan 1 maj.
Jordbruksverket erbjuder en utbildning på
cirka tre timmar som
kostar 200 kronor.
Jordbruksverkets

kursportal

Mångfald i åkerlandskapet
En ny rådgivning genom Greppa
näringen ger råd om enkla åtgärder som
gynnar pollinerande insekter, nyttodjur,
fåglar, vilt och blommande växter. Vi
gör tillsammans en lista med minst tre
förslag; till exempel vårplöjning, viltåkrar, sandbäddar, skalbaggsåsar, småvat-

ten, blommande trädor, lärkrutor eller
åtgärder i bryn och på åkerholmar.
Rådgivningen riktar sig till lantbrukare med stor sammanhängande åkermark.
Välkommen att kontakta Charlotte
Frödå, charlotte.froda@lansstyrelsen.se, tel,
010-223 77 45.
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LÄNSSTYRELSEN
351 86 VÄXJÖ

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
010 223 70 00

Hemsida
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Har du redan
behörighet att använda växtskyddsmedel
utomhus behöver du
inte gå utbildningen.

