
 

 

 

Fokus Landsbygd nr 4 april 2016 Tipsa en vän 

 

 

Vårens kosläpp! 

Vid två kosläpp under förra våren smittades ett flertal 

personer av kryptosporidier efter att de hade klappat 

kalvar. Orsaken till att flera drabbades var framförallt 

otillräcklig handtvätt efter kalvkontakten. Alla 

djurhållare, utom de som har djur i sin privata bostad, är 

skyldiga att följa allmänna hygienregler. Det vill säga att 

det ska finnas möjlighet till handtvätt och desinfektion. En gård som tar emot 

besökare är dessutom skyldig att ha särskilda besöksregler som besökare ska 

informeras om. Här hittar du mer information: Dags för kosläpp - tänk på att tvätta 

händerna, LRFs information om Gårdsbesök 

 

Guideprogrammet ute! 

Årets natur- och kulturguideprogram är äntligen släppt! I 

år blev det en riktigt fin samling programpunkter med 

bra spridning över länet. De första aktiviteterna startar 

redan i slutet av april och programmet sträcker sig 

sedan ända till november 

 

Välkommen att ta del av programmet via vår hemsida. 

Du hittar också de olika aktiviteterna i vår kalender. 

Programmet finns också på turistbyråer, bibliotek och 

hälsocentraler runt om i länet. 

 

Information om SAM-ansökan 

Den 21 april var sista ansökningsdag för 2016 års SAM-ansökan. I Kalmar län kom 

det in ansökningar från 3062 brukare. Missade du att lämna in ansökan har du till 

den 16 maj på dig, ett avdrag på 1% per dag görs. Du kan ändra din ansökan fram 

till den 15 juni. 

 

Ansökningarna kommer att genomgå flera olika kontroller innan det är dags för 

utbetalning i höst. Liksom förra året kommer vi att göra många fältbesök med olika 

syften och vid flera tillfällen. Vi försöker samordna fältbesöken så mycket det går.  
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Nu flyttar vi! 

Från den 9 maj finns vi på plats i 

våra nya lokaler på 

Regeringsgatan 1 i Kalmar.  

Gatan har fått sitt namn efter 

bastionen Regeringen som ligger 

straxt intill. Regeringen var en, av 

nio bastioner, i det befästnings-

system som byggdes i slutet av 

1600-talet för att skydda Kalmar 

mot anfall. 
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Just nu slutför vi också utbetalningarna från 2015 års ansökningar. Det dröjer dock 

innan du får beslut om dina ansökningar om nya åtaganden och åtagandeplaner för 

betsmarker och slåtterängar. Det beror på att Jordbruksverket inte är klara med 

utvecklingen av vårt handläggningssystem. 

 

Nu slår vi upp portarna i 
Ottenby! 

Efter snart ett halvår med ombyggnationer och stängda 

dörrar är det äntligen dags att slå upp portarna! Den 14 

maj inviger vi naturum Ottenbys nya basutställning - en 

unik upplevelse utlovas. Du vandrar rakt in i berättelsen 

om Ottenbys unika kulturlandskap och går på 

upptäcktsfärd i fåglarnas fantastiska värld.  

 

Dagen blir förstås späckad och för ett detaljerat 

program besök naturum Ottenbys webb. Varmt 

välkomna! 

 

Här är några hållpunkter: 

- Kl 10-17 Aktiviteter i fyrbyn 

- Kl 12 Invigning naturum Ottenby 

- Ca kl 12.30 - 17 Naturum Ottenby öppet för besökare 

 

Gårdsvandring i Laduryd 

Greppa Näringen och Torsås kommun bjuder den 11 

maj kl. 13-16 in till en gårdsvandring i Laduryd, med 

fokus på växtskydd. Medverkar gör Peter Lindh, LNP 

Konsult, Magnus Svensson, Laduryd, Nina Nilsson, 

Länsstyrelsen och Pernilla Landin, Torsås kommun. Läs mer och anmäl dig här. 

 

Giftiga växter, parasittryck och 
biologisk mångfald 

Södra Kalmar läns varmblodsklubb och Länsstyrelsen i 

Kalmar bjuder in till en kvällsföreläsning den 11 maj om 

giftiga växter, parasittryck och biologisk mångfald på 

hästbeten. Medverkar gör veterinär Åsa Lindquist och 

Länsstyrelsen. Plats Ingelstorpsskolan i Smedby. Läs mer och anmäl dig här. 

 

Kalvningsbox och sjukbox - två skilda utrymmen 

Sjuka och skadade djur kan ha svårare att röra sig än ett friskt djur och behöver 

därför stor rörelsefrihet. Djuret ska därför hållas lösgående i en sjukbox med mjukt 

underlag. En sjukbox måste inte finnas tillgänglig men ska kunna iordningställas 

inom 30 minuter, detta i ett klimat som djuren är vana vid.  

 

En kalvningsbox ska däremot alltid finnas tillgänglig och användas, även om man 

har uppbundna djur. Antalet kalvningsboxar som krävs beror på antalet kor/kvigor 

som ska kalva samt ifall kalvningen sker koncentrerat eller utspridd över året. 

Kalvningsboxen bör rengöras noggrant och förses med nytt strö mellan varje 

kalvning. Detta för att skydda kalvarna mot att bli sjuka. 

 

Greppa Näringen 

Torslunda fältdag - en 

samlingsplats för aktuella 

odlingsfrågor i området 

Greppa näringen kommer att 

medverka på Torslunda fältdag. 

Övriga medverkande är 

representanter från foderfirmor, 

kemfirmor, Jordbruksverket, 

Växtskyddscentralen, fröfirmor, 

banker samt ÖlandsTP. 

Torslunda tisdag den 21 juni kl 

9.30 - 14.00 

 

 

Vallkväll på Nöbble gård - 

Greppa Näringen medverkar 

Vallkvällen hålls i anslutning till 

den nybyggda ladugården och 

anordnas av Hushållnings-

sällskapet KKB och Växa 

Sverige. Medverkande: Nilla 

Nilsdotter Linde, SLU, "Rätt frö till 

vallen". Lennart Svenzén 

tillsammans med Kalmar Energi 

berättar om satsningen på 

Nöbble gård. Representanter från 

fröförsäljningen. Nöbble gård 

torsdag 19 maj kl 18.30. Anmälan 

senast 13 maj till 0480-156 70 

eller via e-post 

info.h@hushallningssallskapet.se 
 

 

Tips på aktiviteter 

Natur- och kulturguidningar: 

30 april Save the frogs day 

1 maj Vårfåglar i Böda-

Karsnabben 
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På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om "Kalvning och kalvar" och 

om "Stallmiljö för nötkreatur". 

 

Vi har tagit fler beslut! 

Nu har länsstyrelsen tagit beslut om fler ansökningar i 

Landsbygdsprogrammet. Det var nio ansökningar med 

investeringar för ny- om- och tillbyggnad av djurstallar 

som tillsammans beviljats drygt 8,5 miljoner kr. Nästa beslutsmöte i 

landsbygdsprogrammet är den 3 maj. 

 

Årets bränningsplan glödhet! 

Inom det stora projektet LIFE Taiga, som Länsstyrelsen 

är delaktig i, planeras det för inte mindre än sex stycken 

naturvårdsbränningar i år! Denna åtgärd är förstås 

oerhört väderberoende och det är inte säkert att vi 

kommer att klara av att bränna alla områden. Men 

målsättningen är högt satt och vi hoppas att vädrets 

makter är med oss i år. Följ gärna projektet och läs om hur, varför och när vi bränner 

på webben LIFE Taiga eller på länsstyrelsens sida om naturvårdsbränning. 

 

Naturvårdsbränning Skedeås 

I år har det varit goda förutsättningar för att bränna av 

gräs och det är en av åtgärderna som man arbetar med 

inom det stora projektet SandLIFE. Under mars månad 

utfördes en lyckad bränning på Skedeås som är ett av 

de områden som ingår i projektet. Läs mer om 

SandLIFE och vilka åtgärder som görs och planeras på 

webben SandLIFE. 

  

5 maj Utforska Lenstad borg 

10 maj Bland korvsjöar och 

kungsfiskare 

14 maj Invigning av naturum 

Ottenby 

19 Blomster- och geologivandring 

på alvaret 

21 maj Stenhuggarminnen och 

hård historia 

24 maj Nationalparkernas dag 

 

Läs mer om årets natur- och 

kulturguidningar i Kalmar län. Du 

hittar också aktiviteterna i 

kalendern på vår hemsida. 
 

 

Vill du jobba hos 
oss? 

Vill du vara med och se till att 

Kalmar län har en levande 

landsbygd även i framtiden? Som 

Landsbygdsutvecklare hos oss 

på länsstyrelsen är du en viktig 

person när det handlar om stöd 

och ersättningar till landsbygden. 

Här kan du läsa mer om tjänsten 

som Landsbygdsutvecklare. 
 

 

  

http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1BD0-805-1B11-D-5B
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1BD0-805-1B11-E-5B
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1BD0-805-1B11-F-5B
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1BD0-805-1B11-10-5B
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1BD0-805-1B11-11-5B
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1BD0-805-1B11-12-5B
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1BD0-805-1B11-14-5B
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1BD0-805-1B11-14-5B
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1BD0-805-1B11-15-5B
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1BD0-805-1B11-15-5B
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1BD0-805-1B11-16-5B
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1BD0-805-1B11-17-5B
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1BD0-805-1B11-17-5B


Information från Länsstyrelsen 

Besöksadress: Malmbrogatan 6, Kalmar 

Postadress: 391 86 Kalmar 

Telefon växel: 010-223 80 00  

E-post: kalmar@lansstyrelsen.se  

Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf 

Ansvarig utgivare: Johan Wendell 

  

 
Avbeställ medlemsbrevet via denna länk.  

 
Detta mail skickas med IdRelay  
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