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Ny säsong, nya händelser! 

Naturum Trollskogen slår upp portarna till 

utställningsbodarna på skärtorsdagen den 13 april. 

Säsongen pågår sedan med både nya och gamla 

aktiviteter fram till den 13 augusti då vi har en 

hejdundrande fest dit alla är inbjudna. Under andra 

halvan av augusti är naturum stängt för nedmontering 

innan ombyggnationen av nya naturum Trollskogen 

börjar den 1 september. Där kommer vara guidningar 

och vissa aktiviteter under september men det finns inga utställningar. Skogen kan 

man alltid gå i. Kom förbi, koppla av och häng med på äventyr i Trollskogen! 

 

Dags att söka stöd för 2017 

Behöver du hjälp med din ansökan i SAM-Internet? Du vet 

väl att du kan boka tid hos oss och få hjälp av en 

handläggare om hur du söker stöd. Du kan också ringa 

0771-67 00 00 mellan 09-12 och 13-15 och få telefonhjälp. 

Från och med den 18 april har vi utökade öppettider i 

telefonsupporten. Då kan du ringa även på kvällar och helger. Tiderna finns både på 

vår hemsida och på Jordbruksverkets hemsida.  

 

Den 4 maj är sista ansökningsdag 

29 maj är sista ansökningsdag med förseningsavdrag 

15 juni är sista dag för vissa ändringar 

30 juni är sista datum för sådd 

 

Rådgivnings- och informationskvällar 

Vi på länsstyrelsens lantbruksenhet kan besöka dig och diskutera vad du kan göra 

  
I detta nummer kan 
du läsa om: 

 Naturum Trollskogen 

 SAM 2017 

 Årets guideprogram 

 Öländska sjömarker 

 Bredband via fiber 

 Låt kantzonerna blomma 

 Funktionstest av sprutor 

 Naturvårdsbränningar 

 Tips på aktiviteter  

 Rådgivning, kurser och 
aktiviteter 

 

 

Tips på aktiviteter 

Natur- och kulturguidningar 

7 maj Ekar och mistlar, Rudalund 

10 maj Bland Tegelugnar och 

sandödlor 

20 maj Bränder, myrmalm och 

lantmätarmord 
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för att gynna natur- och kulturvärden och samtidigt uppfylla kraven för dina EU-stöd. 

Vi kan även erbjuda rådgivning om ekologisk produktion.  

 

Du är välkommen att komma och lyssna när vi informerar om EU-stöden och hur 

man uppfyller dem. I inbjudan kan du läsa mer om när och var vi informerar. 

 

Årets guideprogram finns ute! 

Nu är årets program för natur och kulturguidningar i 

Länsstyrelsens regi ute! Du kan återigen ta del av vår 

rika natur med alla djur, växter och spännande 

kulturspår under kunnig ledning! Aktiviteterna startar 

den 7 maj med ekar och mistlar i Rudalund. Sen pågår 

aktiviteterna ända in i september. 

 

Kom och delta i årets natur- och kulturguidningar i 

länet. Programmet hittar du här. Alla aktiviteterna hittar 

du också i Länsstyrelsens kalender. 

 

Vad händer i de öländska 
sjömarkerna? 

Få platser i Europa har så stora och sammanhängande 

öppna, hävdade, kustnära gräsmarker som Öland. I 

årtusenden har de nyttjats som betesmark (sjömarker) 

eller slåtteräng (sjöängar). I de vidsträckta sjömarkerna 

finns, och har tidigare funnits betydligt fler, stora fuktiga 

och våta områden. Dessa har en utomordentligt stor betydelse för rastande och 

häckande fåglar samt lekande fisk och groddjur. Här kan du läsa om vad som 

händer i de öländska sjömarkerna. 

 

55% har tillgång till fiber! 

2016 hade nästan 55 procent av hushållen i Kalmar län 

tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s. Det är en 

ökning med 6,4 procentenheter från 2015. För hela riket 

är motsvarande siffra 66 procent. Det visar PTS 

kartläggning för 2016 som släpptes den 20 mars. Det är 

dock fortfarande långt till målet för Kalmar län att 100 

procent av hushållen ska ha tillgång till snabbt 

bredband år 2020.  

Under 2016 beviljade Länsstyrelsen 81,6 miljoner till fiberprojekt i länet. Under 2017 

har vi ytterligare 54,1 miljoner att fördela till inkomna ansökningar för bredband. 

 

Låt kantzonerna blomma! 

Det behövs blommor för att pollinerare och andra 

nyttoinsekter ska trivas i jordbrukets slättbygder. 

Genom att så in blommande växter vid sidan av 

huvudgrödan på de så kallade kantzonerna, kan du 

gynna flera nyttiga insekter som skalbaggar, bin och humlor. Jordbruksverket har 

tagit fram broschyren "Gynna mångfalden på kantzoner", med konkreta tips och råd 

om hur du kan utnyttja kantzoner för att öka blomningen i landskapet. Här kan du 

läsa mer och beställa broschyren. 

21 maj Mångfaldens dag, Gränsö 

25 maj Nationalparkernas dag  

26 maj Rik historia vid Lyckebyån 

27 maj Guden Tor, fåglar och den 

helige Otto von Bamberg 

 

Läs mer om aktiviteterna i 

kalendern på vår hemsida. 
 

 

Vill du veta mer om 
hästbeten? 

Södermöre Ryttarförening och 

Länsstyrelsen bjuder den 6 april in 

till en kvällsföreläsning om 

parasittryck, växtnäringsläckage 

och biologisk mångfald på 

hästbeten. Läs inbjudan här. 
 

 

Lokal utveckling 

Landsbygdsnätverket bjuder den 5 

april in till en informationskväll om 

finansieringsmöjligheter av lokala 

utvecklingsprojekt samt information 

om ett lokalt gott exempel med 

inriktning på service. Läs mer om 

träffen. 
 

 

Lantbruket som 
ekosystemtjänst 

Ekosystemtjänster handlar om 

flera olika saker som påverkar våra 

levnadsvillkor. Det kan vara sådant 
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Funktionstest av sprutor 

Den växtskyddsutrustning du använder måste vara godkänd av Jordbruksverket. 

Ägaren av utrustningen ska få den testad av en godkänd funktionstestare och göra 

en ansökan till Jordbruksverket där testarens protokoll skickas med. Det räcker 

alltså inte att ha fått ett protokoll från funktionstestaren. 

 

Så här gör du: 

1.Funktionstesta din sprututrustning 

2.Skicka in protokollet elektroniskt till Jordbruksverket för godkännande 

 

Mer information om hur du gör och detaljer om vilka utrustningar som måste testas 

hittar du här. Här kommer du till e-tjänsten för att ansöka om att få din 

spridningsutrustning godkänd. Jordbruksverkets beslut gäller i tre år från det att 

funktionstestet utfördes. För att utrustningen ska få användas under säsongen 2017 

kan alltså även protokoll från tester utförda 2015 och 2016 fungera som underlag för 

godkännande. 

 

Nu startar bränningarna 

Nu startar säsongen för naturvårdsbränningar. Redan i 

helgen brändes det på Öland på ljungheden vid Rälla, 

vid Skedeås och norr om Böda. Vi informerar om 

kommande naturvårdsbränningar på bland annat 

länsstyrelsens hemsida och via vår sida på Facebook. 

  

vi får direkt från naturen, som syre. 

Men det kan också vara det som 

kommer från människans samspel 

med naturens ekosystem.  

 

Många av de så kallade 

ekosystem-tjänsterna är beroende 

av att det finns bönder som 

bedriver sina verksamheter. Här 

finns en liten film om lantbruket 

som ekosystemtjänst. 
 

 

 

Information från Länsstyrelsen 

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar 

Postadress: 391 86 Kalmar 

Telefon växel: 010-223 80 00  

E-post: kalmar@lansstyrelsen.se  

Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf 

  

 
Avbeställ medlemsbrevet via denna länk.  

 
Detta mail skickas med IdRelay  
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