
 

 

Fokus Landsbygd nr 5 maj 2016 Tipsa en vän 

 

 

Enklare betesregler 

Betesreglerna för nötkreatur har blivit enklare och mer 

flexibla. Djuren ska vara ute på bete när det passar 

bäst för både djuren och lantbrukaren. De gamla 

reglerna gällande antalet dagar som nötkreatur ska 

hållas på bete kvarstår. I Kalmar län ska nötkreatur 

hållas på bete i minst 90 dagar, dagarna måste dock 

inte vara sammanhängande. Man behöver inte heller journalföra om djuren hålls 

inne under den perioden, eller föra en betesplan, som man tidigare behövde göra 

om djuren inte hölls ute i 90 dagar i sträck. Syftet med de nya betesreglerna är att få 

en ökad flexibilitet både för djuren och lantbrukaren. Läs mer på Jordbruksverkets 

hemsida. 

 

Hund i bilen? 

Utsätt inte din hund för onödigt lidande genom att 

lämna den i en varm bil! Temperaturen i bilen kan stiga 

mycket fort när solen är framme och redan efter en kort 

stund kan den vara farligt hög för hunden. Det är 

mycket allvarligt och direkt livshotande att förvara en 

hund i en parkerad bil på sommaren. 

Läs mer på vår hemsida om förvaring av hund i bil, vad som kan hända med hunden 

och vad man ska göra om man ser en hund som mår dåligt. 

 

Torslunda fältdag 

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 Ölands TP.  

Torslunda tisdag den 21 juni kl 9.30 - 14.00 

 

  
I detta nummer kan 
du läsa om: 

 Betesregler för nöt 

 Hund i bilen 

 Greppa Näringen 

 Föreläsning om hästbeten 

 Mötesplats svensk råvara 

 Landsbygdsprogrammet 

 LärKvitter 

 Ny chef 

 Kurser och aktiviteter 

 

 

Ny enhetschef 

Marcus Wildenius är sedan 2 maj ny 

enhetschef för Jordbruks- och 

Lantbruksenheterna på 

Länsstyrelsen. Marcus kommer 

närmast från Pensionsmyndigheten 

där han arbetat som chef sedan 

2007. Om sitt jobb som enhetschef 

på Länsstyrelsen i Kalmar säger 

Marcus: "Uppdraget är spännande 

och jag ser i nuläget fram emot att 

lära känna medarbetarna och få ett 

hum om hur verksamheterna fungerar 

och hur de är uppbyggda. Jag ser 
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Giftiga växter, parasittryck och 
biologisk mångfald 

Tjust Hushållningsgille och Länsstyrelsen i Kalmar 

bjuder in till en kvällsföreläsning den 7 juni om giftiga 

växter, parasittryck och biologisk mångfald på 

hästbeten. Medverkar gör veterinär Åsa Lindqvist. Plats 

Gamlebyskolan i Gamleby. Läs mer och anmäl dig här. 

 

Mötesplats kring svensk råvara 

Den 28-29 september genomförs årets mötesplats kring 

svensk råvara. Vilken tillväxt och vilka möjligheter finns 

för framtidens produktion och förädling av livsmedel? 

Har kan vi tillsammans skapa tillväxt och växande 

värde? 

Välkommen till årets mötesplats för dig med intresse inom produktion och förädling i 

livsmedelsbranschen! Årets tema är växande värde. Vi ser fram emot två givande 

dagar på Öland i anslutning till Ölands Skördefest. Läs hela inbjudan och anmäl dig 

via vår hemsida. 

 

Hur går det i Landsbygdsprogrammet? 

I september 2014 öppnades de första åtgärderna i Landsbygdsprogrammet för 

ansökan. Sedan januari 2016 är alla åtgärder öppna för ansökan och länsstyrelsen i 

Kalmar har hittills fått in 356 ansökningar. Av dessa är 236 ansökningar om 

företagsstöd, 69 projektstöd och 51 miljöinvesteringar. I Havs- och 

fiskeriprogrammet har det kommit in ett tiotal ansökningar. På länsstyrelsens 

hemsida kan du läsa mer om de olika stöden. Där hittar du också information om 

ansökningsdatum för stöden. 

 

Möt våren med LärKvitter 

Ta chansen att lära dig lite mer om fåglar i vår. I 

Jordbruksverkets app LärKvitter finns fakta och bilder 

om odlingslandskapets fåglar med förslag på vad du 

kan göra för att gynna dem. Appen kan du ladda ner 

gratis via Jordbruksverkets hemsida. Den innehåller 

också en frågetävling där du snabbt kan öva upp dig på 

att känna igen fågelläten. 

  

också fram emot att kunna hjälpa till 

och organisera så att kunderna får 

sina stöd och ersättningar i tid och 

där Länsstyrelsen i Kalmar visar att vi 

arbetar för kundernas bästa." 
 

 

Tips på aktiviteter 

Tips på aktiviteter: 

Läs om natur- och kulturguidningar i 

Kalmar län. Du hittar dessa och andra 

aktiviteter i kalendern på vår 

hemsida. 
 

 

Nu är vi på plats! 

Nu har vi flyttat in i Riskvarnen. Om 

du ska besöka Länsstyrelsen i 

Kalmar så är vår besöksadress 

Regeringsgatan 1, Kalmar. Vår 

postadress är samma som tidigare, 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 

Kalmar. 
 

 

  

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.  
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