Nyhetsbrevet Landsbygdsnytt nr 2 2022

Nummer 2 2022
Nyhetsbrevet ges ut från oss på Landsbygdsavdelningen. Här lyfter vi de frågor som är
aktuella just nu. Det är allt från djurvälfärd, jordbrukarstöd, aktuella kurser och rådgivningar,
till tips om olika investeringsmöjligheter inom Landsbygdsprogrammet. Trevlig läsning!
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
LEDAREN

Hett med grönt

De gröna näringarna är i stort fokus och det arbetas
för fullt på många fronter för att ta tillvara på känslan av
den angelägenhet som nu finns i vårt samhälle.
Landsbygdsdirektör Åsa Lindberg
Foto: Hannah Davidsson

De gröna näringarna...
fortsätter att tilldra sig mer uppmärksamhet än på länge, i politiken, i
forskningen, i massmedia och i vardagens alla samtal. Jag hör många
säga att det är sorgligt att det skulle krävas ett pärlband av kriser (som
torkan, pandemin och nu Ukrainakriget) för att sätta den svenska
livsmedelsproduktionen på kartan. Men så är det och nu gäller det att vi
tar tillvara på den känsla av angelägenhet som spritt sig i samhället.
Krispaketet
På landsbygdsavdelningen i Skåne förbereder vi oss för att kunna betala
ut det stora krispaket till jordbruket som regeringen presenterat. Vi är
några olika länsstyrelser i landet som kommer att arbeta intensivt under
sommaren och hösten för att få ut de välbehövliga medel som
lantbrukare är berättigade till så snabbt och rättssäkert som vi bara
mäktar med. Även i övrigt är det full rulle på många håll nu. Våra
fältkontrollanter håller ett högt tempo ute i fält och uppskattar att få
träffa alla lantbrukare. Spännande möten och samtal!
Åsa Lindberg
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Detta har pengarna gått till

Vi fortsätter vår redovisning av vad alla
investeringspengarna, inom Landsbygdsprogrammet,
har gått till i Skåne. Näst på tur är ”Skånska
samarbeten”, med syfte att uppnå målen i
livsmedelsstrategin.

Foto: Nils Bergendal

Samarbetsprojekt
Under 2021 beviljades fyra samarbetsprojekt totalt 4,8 miljoner kronor.
Stödet ska bidra till samverkan och totalt
samarbetar cirka 40 aktörer i de aktuella projekten. Syftet med projekten
är att uppnå målen i livsmedelsstrategin
”En konkurrenskraftig livsmedelskedja, där den totala
livsmedelsproduktionen ökar”. Här kommer en kort resumé om
vad projekten handlar om:
Lokala baljväxter
Ett nätverk av aktörer som genom samverkan, inom hela värdekedjan,
vill uppnå visionen om lokalproducerade
baljväxter i de flesta måltider. Projektet arbetar med att öka odlingen av
baljväxter och utveckla nya affärsidéer runt dessa.
Ur Myllan– Nätverk för korta livsmedelskedjor
Målet är att öka direktförsäljning från producent till konsument. Detta
ska åstadkommas genom att skapa nya kanaler och metoder för
förädling, försäljning och distribution av lokala råvaror.
Ekologisk hampautveckling
Syftet är att öka den lokala hampaodlingen och höja kunskapen om
miljömässigt hållbara odlingstekniker. Dessutom ska nya produkter, som
är förädlade ute hos producenterna, tas fram.
Teknik och samverkan för lokal handel
Ett digitalt verktyg ska utvecklas för att effektivisera skånska
matproducenters marknadsföring, försäljning och distribution
till kunderna. Detta ska i sin tur bidra till att underlätta för konsumenter
att köpa och få närodlade produkter
levererade.

LÄS MER OM
INVESTERINGSMÖJLIGHETERNA

Skånsk betesförmedling

Nu finns betesförmedlingen i en ny form. Den ska göra
det ännu lättare för dig som har betesmark men inga
betesdjur såväl som för dig som behöver mer
betesmark till dina djur.
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Våra skånska betesmarker är guld värda
Betesmarker med sin stora biologiska mångfald kräver ofta lite mer
skötsel och ligger ibland lite avsides så skötseln av dessa marker kräver
en del logistik.Därför tycker vi att det är viktigt att förenkla och utveckla
förmedlingen av betesmarker.
Träffsäker karttjänst
Vi erbjuder nu en ny karttjänst i vilken du kan söka betesmark
områdesbaserat. Karttjänsten ger bättre träffsäkerhet. Du kan
exempelvis söka utmed en viss färdsträcka. Du som söker mark lägger in
ytor, medan du som erbjuder mark markerar med punkter.
Vi har lagt upp instruktioner på betesförmedlingens sida och även i
själva kartverktyget som du enkelt kan följa. Skulle du stöta på problem
kan du alltid kontakta My Rask via e-post;
my.rask@lansstyrelsen.se
Vad händer med den gamla betesförmedlingen?
Du som redan har fyllt i det gamla formuläret behöver lägga in din
förfrågan igen, för detta året, i den nya kartfunktionen. Tänk på att vi
med hänsyn till GDPR måste rensa registret en gång per år. Rensningen
kommer att ske i slutet av året. I januari 2023 öppnar vi sedan upp för
nya förmedlingar.

DU HITTAR KARTTJÄNSTEN HÄR!

Dags att kolla flyghavre

Nu när vårsäden går i ax börjar flyghavren att
synas. Så låt oss hjälpas åt att hålla kolla på
besvärliga och oönskade ogräs.

Flyghavre. Illustration: Kristina Larsson,

Kontrollera regelbundet
Flyghavren ska plockas i säck som försluts och omgående transporteras
bort från fältet och förstöras.
När du kontrollerar var extra observant under kraftledningar,
på översvämningsmarker men även där det har gjorts en
kemisk bekämpning.
Flyghavretillsynen i Skåne sker genom ett samarbete mellan LRF och
Länsstyrelsen där LRF:s flyghavrekommittéer sköter den lokala
kontrollen.
Täckta vagnar
Vagnarna som du transporterar spannmål med
ska vara täckta om du inte är helt säker på att
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Länsstyrelsen Skåne

det inte finns någon flyghavre. Med täckta vagnar visar du dessutom
omtanke om andra lantbrukare.

LÄS MER OM FLYGHAVRE

Vilka datum var det nu igen?

Inom jordbrukarstöden finns några insatser som
behöver göras vid vissa datum. Vi ger dig några av de
viktigaste hållpunkterna här.

• 1 maj–30 juni
Då ska du ha rätt antal grödor på din mark för att uppfylla villkoret i
förgröningsstödet.
• 30 juni
Sista sådatum för ekologisk produktion och kompensationsstöd.

• 1 juli
Första dagen du får skörda dina skyddszoner med åtagande samt
första dagen du får slå dina slåtterängar med åtagande om inget
annat anges i åtagandeplanen.

• 31 juli
Första dagen du får bryta vallar med vallstöd under förutsättning att
liggtiden är uppfylld.
• 1 augusti
Nu får du bryta dina fältkanter och kvävefixerande grödor som du
sökt som ekologisk fokusareal.
• 1 september
Sista dagen att så mellangröda som du anmält som ekologisk
fokusareal.

• 20 oktober
Tidigaste datumet för att bryta fånggrödorna vallgräs, vallbaljväxter,
vitsenap och oljerättika.
• 31 oktober
Dagen då du ska ha utfört någon aktivitet på all din
jordbruksmark för gårdsstödet. För marker med krav på ytterligare
skötsel (bete, skörd eller slåtter) ska detta vara genomfört.

• 1 november
Första dagen att bryta mellangröda och insådd av vall som anmälts
som ekologisk fokusareal.

Vi ses på Borgeby fältdagar

Efter år av uppehåll är det äntligen dags för Borgeby
fältdagar. Vi kommer att ladda upp med ett glatt gäng
från Länsstyrelsen Skåne som gärna snackar lönsamt
lantbruk i många olika former! Vi ses i monter M47.
Vi finns på plats för att svara på dina frågor.
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Delar av 2019 års Länsstyrelsecrew.
Foto: Kristina Larsson, Länsstyrelsen
Skåne

Hur ökar du din lönsamhet i dagens läge? Vi berättar om våra
investeringsstöd, stöd till unga och om krisstödet som går att söka nu i
juli. Utöver det har vi tips för hur du klarar fältkontrollen. Klimatklivets
handläggare är också på plats och diskuterar vilka möjligheter som finns
för lantbruket i årets utlysning. Vi bjuder även in till två seminarier i
seminarietälten Axet och Vippan.
Vad är poängen med proteingrödor?
29 juni kl.16.00 seminarietält Axet
Länsstyrelsen bjuder in till ett panelsamtal med forskningen, lantbruket
och livsmedelsindustrin. Kan proteingrödor bidra till att lösa framtidens
utmaningar gällande Sveriges försörjningsförmåga, klimatkris och
lantbrukets lönsamhet?
Deltagare i panelen; Michal Wieloch, ICA Supermarket i Lund, Carl-Axel
Andersson, LRF Skåne, Niels Andresen, HIR Skåne, Georg Carlsson, SLU
samt Landsbygdsdirektör Åsa Lindberg Länsstyrelsen Skåne.
Vilda pollinatörer–vilka är de och vad ska vi ha dem till?
30 juni kl.14.00 seminarietält Vippan
Vilda pollinatörer är viktiga för våra grödor samt frukt- och bärodlingar.
Däremot är det inte alla som vet vilka de är och vad man kan göra för
att gynna dem samt hur de små insekterna kan göra lantbruket mer
lönsamt. Naturvårdshandläggare Måns Bruun från Länsstyrelsen Skåne
berättar mer.

INVESTERINGSMÖJLIGHETER OCH STÖD

Sök stöd till investeringar i fossilfri
framtidsteknik

Vill du bli av med ditt beroende av diesel och olja?
Minimera avgaser och buller? Är det svårt att få
lönsamhet i sådana investeringar? Då ska du titta
närmare på Klimatklivet.

Lantbruket prioriterat
I år finns det mer pengar än vanligt att söka inom Klimatklivet.
Satsningar som bidrar till minskade utsläpp inom lantbruket
är prioriterade. De senaste åren har många fått stöd till
biobränslepannor för torkning av spannmål eller uppvärmning.
Allt fler har även fått stöd för till exempel eldrivna bevattningspumpar,
gödselpumpar, foderblandare och lastare. En annan möjlighet är
biokolsproduktion och nytt för i år är att
Klimatklivet kan stötta produktion av el från biogas.
Ansökan öppnar 23 augusti
Klimatklivet ger stöd till fysiska åtgärder som varaktigt minskar
klimatutsläppen. Alla utom privatpersoner kan söka. Hittills bedöms
Klimatklivet ha bidragit till att minska jordbrukets årliga
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växthusgasutsläpp med ca 110 000 ton koldioxid.
Årets sista planerade ansökningsomgång är öppen 23 augusti – 8
september.
Vi berättar mer på Borgeby Fältdagar 29–30 juni
Under Borgebydagarna finns även vi Klimatklivshandläggare på plats i
Länsstyrelsens monter M47 och svarar på frågor.
Tidigare beviljade stöd – prisexempel
Mellan 2019 och 2021 har lantbrukare i Bromölla, Staffanstorp, Eslöv och
Kristianstad investerat i eldrivna bevattningspumpar.
Genomsnittlig kostnad för pump, kabel, grävning och installation
låg på 200 000:- varav genomsnittligt stöd från Klimatklivet var 120
000:-.
Läs mer på Naturvårdsverkets sida eller kontakta oss
Klimatklivshandläggare på Länsstyrelsen, 010–224 10 00,
skane@lansstyrelsen.se

LÄS MER OM KLIMATKLIVET

Nya möjligheter att investera och utveckla
ditt företag
Dränera åkermark, strukturkalka och tänk vildsvinskött! Tillfälliga
möjligheter att söka stöd till investeringar i år.
Utlysningar 2022

• Investeringsstöd till systemtäckdikning är möjligt att söka till och med 31 augusti, samt
i en andra omgång i höst.

• Stöd kan även ges till investeringar som ökar tillgängligheten på vildsvinskött. Sista
ansökningsdag 31 augusti.
• Under samma period är det möjligt för jordbruksföretag att ansöka om stöd för
strukturkalkning på lerjordar med över 15 procent lerhalt.

• Som ett komplement till täckdikning och strukturkalkning finns möjligheter att söka
stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Sök stödet från juli till 30 september.
Din ansökan måste vara komplett senast den dag ansökningsperioden stänger. Inga
kompletteringar eller ändringar tillåts därefter. Har du frågor och funderingar hör gärna av
dig till oss handläggare på e-post: foretagsstod.skane@lansstyrelsen.se

HÄR HITTAR DU ALLA VÅRA UTLYSNINGAR

KURSER OCH RÅDGIVNINGAR
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Våtmarksvandring 15 juni

Välkommen på våtmarksvandring med fokus på
vatten i jordbrukslandskapet den 15 juni.

Fältvandring
Onsdagen den 15 juni kl.18.30 bjuder Biosfärkontoret Kristianstads
Vattenrike tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne in till en
fältvandring vid Niklas Göranssons våtmark i Gärds Köpinge. Vi
kommer att prata om våtmarkers funktion, brukarens erfarenheter,
stödmöjligheter och allmänt om vattenhushållning.
Anmäl dig senast den 10 juni via vår kalendersida. Har du frågor om
dagen kontakta Andreas Jezek, 073–313 64 85,
andreas.jezek@kristianstad.se

ANMÄL DIG TILL VÅTMARKSVANDRING

Årets Ekodag* 23 september

Välkomstkommittén från Ekodagen
2021 Foto: Jordbruksverket

Vad kan vi göra för att boosta ekomarknaden? Hur
stärker vi budskapen kring den viktiga
ekoproduktionen? Välkommen till en viktig och
inspirerande dag på Wanås Gods, Knislinge kl 10.00–
14.30.

Välkommen med din anmälan!
Under dagen har vi tid för att samtala, mötas och inspireras. På plats
finns länets ekoaktörer och du anmäler dig via vår kalendersida.
• Wanås berättar om gårdens ekologiska produktion.
• Kocken Ulrika Brydling inspirerar kring ekologiska livsmedel.
• Ekologisk lunch, serveras till självkostnadspris.
• Thomas Roland, Hållbarhetschef, Coop, Danmark. Vad gör
man för att lyckas sälja ekologiska livsmedel i Danmark.
• Avslutande diskussion.
*Europaparlamentet, rådet och kommissionen beslutade att 23
september blir den årliga Ekodagen för att öka medventenheten
om ekologisk produktion.
Aktiviteten är delfinansierad med EUmedel via Länsstyrelsen i Skåne.

ANMÄL DIG TILL EKODAGEN

Biologisk mångfald i
åkerlandskapet
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Vi erbjuder en ny rådgivning inom Greppa Näringen
som ska ge dig ytterligare kunskap hur du kan gynna
den biologiska mångfalden i åkerlandskapet.

Vilka värdefulla natur- och kulturmiljöer finns redan på gården
och vad kan du göra för att skapa ännu mer biologisk mångfald?
Rådgivningen ger dig som har minst 50 ha åker och/eller minst 25
djurenheter verktyg för att på enkla vis gynna den biologiska
mångfalden i jordbruket. Vid rådgivningstillfället tittar vi tillsammans på
din gård. Efter besöket får du en skräddarsydd plan för vilka åtgärder du
kan arbeta med. Planen anpassar vi till dina intresseområden och sådant
som ligger just dig varmt om hjärtat. Det ska kännas lätt och
engagerande att arbeta med biologisk mångfald! Några exempel på
vad man kan arbeta med är träd, buskrader/lähäckar, skalbaggsåsar,
småvatten och öppna diken, blommande trädor och lärkrutor.
Kontakt i Skåne:
My Rask, 010-224 11 29, my.rask@lansstyrelsen.se
Jenny Hansson, 010–224 14 89, jenny.hansson@lansstyrelsen.se
Kontakt i Blekinge:
Åsa Johansson, 010–224 01 91, asa.johansson@lansstyrelsen.se

INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

På agendan i Blekinge län

Länsstyrelsen Blekinge arrangerar tillsammans med flera
samarbetspartners både Energidag och Popupmarknad i sommar. Och utöver detta erbjuder vi just
nu rådgivningar inom Greppa Näringen och kurser och
fältvandringar. Vi ses i sommar!

Energidagen 8 juni
En dag för dig som är intresserade av att producera egen energi, biogas
eller el från solceller. Vi ger dig en inblick i olika tekniska möjligheter,
regelverk och hur kalkylen kan se ut med olika stöd. Agendan är full av
seminarier på temat och på plats finns också utställare med information
kring energi. Träffen är mellan kl. 10–14 på Per Brunbergs gård i
Björketorp, kostnadsfri och vi bjuder på fika.
Arrangörer är LRF, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Blekinge.
Popup-marknad 21–23 juli
Vill du vara med och skapa Blekinges största Popup-marknad med
Blekingedelikatesser?
Länsstyrelsen i samarbete med SMAKfesten skapar en unik plattform för
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Blekinges matproducenter. Vi vet att det är svårt att få tiden att räcka till
när det är högsäsong. Därför vill vi hjälpa till att skapa bättre
förutsättningar för matproducenter att delta i årets Popup-marknad på
Smakfesten. Ett unikt tillfälle att nå många människor som inte redan
hittat till era gårdsbutiker eller rekoringar. Vi bygger tältet, skapar miljön
och fixar nattvakter och marknadsföring. Ni exponerar och säljer era
produkter och bjuder festivalen på er passion för mat och det ni gör!
Vi kör 21–23 juli kl. 10–18 varje dag i Näsviken, Karlshamn. Kontakta Elin
Sandelius Projektledare Smakfesten, 070–522 15 64,
smakfesten@sandelius.se
Lönsam köttproduktion
Ett samarbete mellan Blekinge arkipelag och Länsstyrelsen Blekinge
kring länets naturbetesmarker. Under juni planerar vi att ha två kurser på
temat hur får man lönsam köttproduktion på naturbetesmark samtidigt
som man gynnar den biologiska mångfalden.
Spåren i landskapet
Ett samarbete mellan Blekinge läns museum och Länsstyrelsen Blekinge
kring Blekinges kulturmiljöer. Höstens fältvandring följs nu upp av en
fältvandring på temat spåren i landskapet i Ynde by i Sölvesborg, i juni.
Anmäl dig till Sofia Persson Länsstyrelsen,
sofia.k.persson@lansstyrelsen.se
Greppa näringen
Är du intresserad av enskild rådgivning inom Greppa näringen?
Kontakta Åsa Johansson Länsstyrelsen, 010–22 40 191,
Asa.johansson@lansstyrelsen.se

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

KONTAKT
Ansvarig utgivare Åsa Lindberg, asa.lindberg@lansstyrelsen.se
Redaktör Kristina Larsson, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad, 010-224 10 00, skane@lansstyrelsen.se
Foto: MostPhotos - om inget annat uppges

Tipsa fler om att prenumerera på vårt nyhetsbrev
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter
Landsbygdsnytt ges ut fyra gånger per år till över 13 500 lantbruk och företagare på den skånska och blekingska landsbygden.
Nyhetsbrevet ges ut från oss på Landsbygdsavdelningen och vi tar upp allt från djurvälfärd, godkända växtskyddsmedel, aktuella kurser
och rådgivningar, allt om din SAM-ansökan, till tips om olika investeringsmöjligheter inom Landsbygdsprogrammet.
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Klicka här för att
avregistrera din adress

Skickat med Paloma
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