
   
 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 
 

 

 

 

Utsikt nyhetsbrev 28 januari 2022 

Nummer 1 2022 PDF-version | Prenumerera 

Dags för SAM-ansökan 2022 

Nu inleds snart årets ansökansperiod för jordbrukarstöden. SAM 

internet öppnar den 9 februari och sista ansökningsdag är den 13 

april. 

Mer information om nyheter och sådant som är viktigt att tänka på 

kommer i årets första nummer av Utsikt Värmland som kommer ut i 

mars. 

Mer information på Jordbruksverkets webbplats. 

Nu kan Klimatklivet ge stöd till biogas med elproduktion! 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/natur-och-landsbygd/information-till-verksamma-pa-landsbygden/kompetensutveckling-och-radgivning/utsikt.html
https://jordbruksverket.se/for-dig-som/soker-jordbrukarstod


  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

   

  

   

 

 

 

 

  

 

 

Möjlighet till stöd för produktion av gödselbaserad biogas och el 

Regeringen har nyligen beslutat att biogasanläggningar, där gödsel rötas, ska kunna få 

klimatinvesteringsstöd för elproduktion i stationära motorer. Målet är att minska utsläppen av 

växthusgasen metan från gödselhantering och att öka produktionen av förnybar el. 

Gödselbaserad biogas för elproduktion är en klimatsmart investering som genererar biogas, 

biogödsel och minskad klimatpåverkan. Annan typ av elproduktion kan som tidigare inte få stöd 

från Klimatklivet. 

Ändringen som möjliggör produktion av gödselbaserad biogas och el träder i kraft den 18 

januari. 

Investeringar i anläggningar för gödselbaserad biogas har tidigare kunnat få stöd från 

Klimatklivet under förutsättning att biogasen uppgraderades till fordons-gas. 

Mer information om förändringen på Länsstyrelsen webbplats. 

Förutsättningar för Klimatklivet år 2022 

Förutsättningarna för Klimatklivet är fortsatt goda. I den beslutade budgeten för 2022 ökar 

anslaget med ytterligare 800 miljoner kronor till totalt ca 2,8 miljarder kronor. 

Följande ansökningsperioder är möjliga under år 2022: 

○ 10 februari–28 februari 

○ 3 maj–18 maj 

○ 23 augusti–8 september 

Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats och på Länsstyrelsens 

webbplats. 

Kontaktperson på Länsstyrelsen: 

Kristina Rebane 

Projektledare Energi och klimat 

010-224 72 19 

kristina.rebane@lansstyrelsen.se 

http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/klimatklivet
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/klimatklivet
mailto:kristina.rebane@lansstyrelsen.se


    

 

 

  

   

  

  

  

   

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

15 mars kl. 13.00 – ca 16.00 

Greppa fodret på mjölkgården 

På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland anordnar 

Hushållningssällskapet en träff med gårdsvandring 

och information om bland annat: 

○ Går det sänka råproteinet i foderstaten? 

○ Vad händer med proteinet i våmmen? 

○ Proteinkvalité i vallfoder 

○ Lagring av ensilage 

○ Tolkning av grovfoderanalyser 

Håll koll på kalendern på vår webbplats för mer 

information! 

VAR: Trefors Gård, Ölme Kristinehamn 

KOSTNAD: Gratis 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 9 mars 

Anmäl dig genom att kontakta Anna Hultgren på 

telefon 070-553 68 11. 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kalender.html


     

 

 

 

 

    

 

 

   

   

  

  

 

 

25 – 26 mars kl. 08.00 – 17.00 

Studieresa för nötköttsproducenter till Västra Götalands län 

Funderar du på att bygga, utveckla din nötköttsproduktion eller bara vill få inspiration och träffa 

andra trevliga lantbrukare? Följ med på studieresa! 

På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland anordnar Lantbruksråd i Väst en resa för dig som är 

intresserad av nötköttsproduktion, dikor, byggnation, planlösningar och lantbruk. Förutom flera 

olika studiebesök kommer det informeras om byggnadslösningar, foder, lönsamhet och det 

senaste inom nötköttsproduktionen. 

Obs! Denna resa var först planerad att genomföras i januari men har flyttats fram på grund av 

rådande läge vad gäller spridningen av Covid-19. Om ytterligare förändringar sker uppdaterar vi 

informationen på vår webbplats. 

Mer information om studieresan på vår webbplats 

VAR: Resan går till flera resmål i Västra Götalands län. 

KOSTNAD: Själva resan är kostnadsfri, men du betalar för kost och logi. 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 mars 2022 

Är du intresserad? Anmäl dig i så fall till Maja-Lena Främling via mejl eller telefon: 

info@lantrbuksradivast.se, 070-207 51 67 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---varmland/2021-12-15-studieresa-for-notkottsproducenter-till-vastra-gotalands-lan.html
mailto:info@lantrbuksradivast.se


          

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 
 

 

Utsikt nyhetsbrev kompletterar vår egenproducerade tidning Utsikt 

Värmland, tidningen för lantbrukare och övriga som är intresserade av 

landsbygdsfrågor. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och detta 

nyhetsbrev används för att förmedla aktuell information mellan numren. 

Nyhetsbrevet och aktiviteter som omnämns, finansieras helt eller delvis 

med medel från Landsbygdsprogrammet. 

Om du vill avsluta din prenumeration skickar du ett e-postmeddelande till 

utsikt.varmland@lansstyrelsen.se. Självklart går det också bra att kontakta oss per telefon. 

Länsstyrelsen Värmland 

651 86 Karlstad Webbplats: www.lansstyrelsen.se/varmland 

Besöksadress: Våxnäsgatan 5 Följ oss 

Telefon 010-224 70 00 

E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns på lansstyrelsen.se/dataskydd 

mailto:utsikt.varmland@lansstyrelsen.se
mailto:varmland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/varmland
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
https://www.facebook.com/lansstyrelsen.varmland/
https://twitter.com/Lst_Varmland
https://www.instagram.com/lstvarmland/
https://www.youtube.com/user/LstVarmland



