
 

 

 

Fokus Landsbygd nr 8 november 2016 Tipsa en vän 

 

 

Fågelinfluensa - höjd 
skyddsnivå! 

Man har nu påvisat fågelinfluensa i två fall i Skåne, ett 

hos en vild sjöfågel och dessutom i en värphöns-

besättning utanför Helsingborg. Läs mer om detta på 

Jordbruksverkets webbplats. 

 

Under hösten har fågelinfluensa påvisats på flera håll i Europa och i Danmark har 

man fått ett fall av typen H5N8 hos tamfåglar. Jordbruksverket höjde därför 

skyddsnivån den 21 november 2016 till nivå 2 i Sverige, som en förebyggande 

åtgärd för att minska risken för smittspridning till fjäderfä.  

 

Skyddsnivå 2 innebär bland annat att fjäderfä ska hållas inomhus. Hägnat fjädervilt 

ska också hållas inomhus. Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska 

hållas inhägnade och foder och vatten ska ges inomhus eller under skydd utomhus. 

Det finns vissa undantag som man kan läsa om på Jordbruksverkets webbplats.  

 

Det är viktigt att minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och 

deras avföring. I kommersiella fjäderfäbesättningar ska, som alltid, goda löpande 

biosäkerhetsrutiner i enlighet med Jordbruksverkets och branschens riktlinjer följas. 

 

I hobbybesättningar kan det vara svårare att hitta rutiner som minskar risken. Här är 

några av de punkter som man behöver tänka på: 

 Var uppmärksam på om foder- och vattentillgången ändras. Ser du tecken 
på nedsatt allmäntillstånd eller har det skett dödsfall. 

 Se till så att vilda fåglar inte kommer in i hönshuset eller inhägnaden och att 
vilda and- och vadarfåglar inte kommer åt tamfåglars badvatten. 

 Om du har haft kontakt med fjäderfä utomlands så vänta 48 timmar innan 
du har kontakt med dina egna och ha förstås andra rena kläder och skor på 
dig. 

Mer information om fågelinfluensa och vad som gäller för de olika skyddsnivåerna 
hittar du på Jordbruksverkets och SVAs hemsidor. För dig som äger hobbyfåglar 
finns en broschyr från Jordbruksverket. Det som motsvarar skyddsnivå 2 kallas i 
broschyren för mellanskyddsnivå. 
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Framtidens 
landsbygd 

Den 8 februari arrangerar 

Länsstyrelsen i Kalmar, som en del i 

vårt engagemang inom nationella 

Landsbygdsnätverket, en nationell 

videokonferens med fokus på 

framtidens landsbygd. Konferensen 

genomförs på drygt 15 orter 

samtidigt och du kommer att få 

tillfälle att lyssna till spännande 

talare, samtala i grupper, ställa 
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Framskjutna utbetalningar av jordbrukarstöd 

På grund av förseningar i arbetet med utvecklingen av det nya IT-systemet kommer 

vissa utbetalningar att skjutas fram. Delutbetalningen av betesmarker och 

slåtterängar samt delutbetalning två av direktstöden kommer att senareläggas minst 

två veckor och betalas ut tidigast i slutet av december. Utbetalningen av 

miljöersättningarna från landsbygdsprogrammet 2007-2013 kommer däremot att 

tidigareläggas några veckor och planeras till mitten av december. Vissa beslutsbrev 

gällande utbetalningar som betalats ut från och med oktober är försenade och 

kommer att skickas med start i slutet av november. Läs mer om utbetalningarna och 

tidplanen för de olika stödformerna på Jordbruksverkets webbplats. Där hittar du 

också frågor och svar om utbetalningarna. 

 

Mathantverkets Råvaror 

Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk, 

bjuder in till en temadag om Mathantverkets Råvaror. Vi 

diskuterar vad kvalité är. Dagen öppnar för spännande möjligheter, tillsammans för 

såväl lantbrukare, trädgårdsodlare, fiskare som mathantverkare. En ökad samverkan 

kan leda till bättre inkomster för råvaruproducenten och bättre tillgång till bästa 

råvaran för mathantverkaren. 

 

Läs mer om temadagen här. Fullständigt program kommer att skickas ut i början av 

januari, men boka dagen redan nu. 

 

Den 14 februari 2017 kl. 9.30-16.00 på Hagslättens Deli i Köpingsvik. För mer 

information kontakta Annigun Wedin på 010-225 34 27 eller 

annigun@Eldrimner.com 

Välkommen till en dag som bjuder på diskussioner, kunskapsutbyte och inspiration! 

 

Nytt LIFE-projekt - Bridging the 
gap 

Projektet kommer att pågå mellan 2016-2022 och drivs 

av länsstyrelserna i Kalmar, Östergötland och Blekinge 

län samt Linköpings kommun. Total budget för projektet 

är drygt 75 miljoner och av dessa kommer Kalmar län 

att använda 25 miljoner för åtgärder. Projektets syfte 

och mål är att överbrygga det generationsglapp som idag är ett allvarligt hot mot 

mångfalden som är knuten till gamla ekar och ekmiljöer.  

 

Åtgärder som kommer att göras är bland annat röjning av igenvuxna ekmiljöer, 

ordna med betesdjur, påskynda åldrandet hos utvalda ekar, s k veteranisering, jobba 

för att arter som större ekbock och läderbagge kan återinföras till tidigare områden 

och skapa "nya" bostäder för hotade arter i form av t ex "mulmholkar". I Kalmar län 

kommer projektet att omfatta reservaten Halltorps hage, Borga hage, Horns 

kungsgård, Strandskogen, Böda prästgård, Allgunnen, Björnö och Åsebo. 

Länsstyrelsens kontaktpersoner är Charlotta Larsson och Jonas Hedin. 

 

Spalt till nötkreatur 

Spaltboxar är vanligt, inte minst för tjuruppfödning. Reglerna för spaltboxar och 

andra dränerande golv har ändrats de senaste åren. Den 31 december 2012 trädde 

övergångsbestämmelserna igenom vilket innebär att oavsett om en byggnad med 

spaltboxar är äldre måste de nya måttkraven på spalten vara uppfyllda. Detta 

frågor digitalt och få svar från 

berörda personer. 

 

Johan Persson presenterar slut-

betänkandet från den 

parlamentariska 

landsbygdskommittén, 

statssekreterare Elisabeth 

Backteman från närings-

departementet berättar om 

regeringens planer samt hur de ska 

jobba med slutbetänkandet. 

Forskaren Erik Westholm berättar 

om framtidens landsbygd ur en 

forskares perspektiv.  

 

På Landsbygdsnätverkets hemsida 

kommer informationen om 

konferensen att uppdateras löpande. 

I kalendern på Länsstyrelsens 

hemsida kommer inom kort 

information och möjlighet att anmäla 

sig. Antalet deltagare är begränsat. 
 

 

Behörighets-
utbildning 

För att få använda växtskyddsmedel 

i klass 1L och 2L krävs att kunskaps-

kraven är uppfyllda, vilket innebär att 

man deltagit i en fyradagars grund-

utbildning och blivit godkänd på det 

avslutande provet. Behörigheten 

gäller i 5 år och förnyas genom 

deltagande i en endagars 

vidareutbildning. 

 

Länsstyrelsen i Kalmar anordnar 

under 2017 grund- och 

vidareutbildnings-kurser under 

januari till mars månad. Kursdatum 

hittar du på vår hemsida. 
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innebär att spaltboxar som tidigare var godkända med en spaltöppning på 40 mm 

inte längre är godkända. Högsta spaltöppning för ungdjur över 400 kg och vuxna 

djur är 35 mm. För mått, dränerande golv - se Jordbruksverkets hemsida. 

 

När spalten blir gammal kan den gå sönder eller glida isär, det händer även att 

klossarna som håller ihop spaltstavarna lossnar. Detta måste åtgärdas. Kor, kvigor 

med mindre än två månader kvar till kalvning och kalvar under en månad får inte 

hållas på heltäckande spaltgolv. Kalvar under fyra månader får inte hållas på hårt 

spaltgolv som trä eller betong. Nybyggda spaltboxar ska ha mjukt spaltgolv, till 

exempel av gummi, för alla djur. 

 

Djur i spaltboxar får hållas på mindre yta än andra djur. Det är därför extra viktigt att 

man ser till att man inte har överbeläggning i spaltboxarna. Har djuren det för trångt 

kan de inte röra sig naturligt och lågrankade djur får svårare att komma åt att äta, 

dricka och lägga sig ner när de vill. 

 

Årets röjningar - fokus på 
strandängar och vårmarker 

Av de röjningar som utförts av naturreservats-

förvaltningen 2016 ligger en stor andel på Ölands 

strandängar och kring våtmarker på Stora Alvaret. När 

året är slut kommer ungefär 80 hektar att ha röjts där 

under året, bland annat vid Möckelmossen, Kritmossen, 

Greda vik och Trankärret, Dröstorps naturreservat.  

 

En av de största röjningarna sker kring Amossen, där ungefär 27 hektar med buskar 

och träd röjts bort. Området närmast våtmarken kommer att bli helt öppet. Öppna 

strandängar och våtmarker är viktiga för många fåglar och groddjur. Fler stora och 

små röjningar är planerade även till 2017, bland annat vid våtmarker inom Möckleby-

Gårdstorps alvar och Hulterstads alvar. Länsstyrelsens kontaktperson är Josefine 

Östangård. 

 

Life Taiga eldar på 

I år har vi slagit rekord i antalet genomförda 

naturvårdsbränningar. Totalt kunde 5 bränningar 

genomföras i länet på sammanlagt omkring 84 hektar. 

Bränningarna genomfördes i det EU-finansierade 

projektet Life Taiga som pågår mellan 2015-2019. 

Naturvårdsbränningarna genomförs för att bevara 

biologisk mångfald i naturskyddade områden. Naturskogen behöver brinna med 

jämna mellanrum och med kontrollerade bränningar återskapas naturliga 

förhållanden utan de risker som skogsbränder normalt innebär. Läs mer på LIFE 

Taigas hemsida eller på Länsstyrelsens sida om Naturvårdsbränningar. 

Länsstyrelsens kontaktperson är Erik Nordlind. 

 

Stort engagemang på 
livsmedelsrådslag 

För att sammanfatta det första året med en livsmedels-

strategi för Kalmar län, samt för att blicka framåt, 

arrangerade Länsstyrelsen i Kalmar län, LRF Sydost 

och Regionförbundet i Kalmar län nyligen ett rådslag på temat. Rådslaget samlade 

40 aktörer som diskuterade strategins insatser för ökad stolthet och växande 

 

Livsmedels-
utveckling Sydost 

En viktig del i arbetet med att nå 

livsmedelsstrategins högt satta mål 

är projektet "Livsmedelsutveckling 

Sydost - med proteiner i fokus" som 

startade tidigare i höstas. Det 

praktiska arbetet sker i samarbete 

mellan Hushållnings-sällskapet, 

Linnéuniversitetet, Almi, LRF Sydost 

och Regionförbundet.  

 

Inledningsvis läggs stor vikt vid att 

möta och lära känna företagen i 

kedjan från jord till bord, för att 

därefter bygga projektaktiviteter 

utifrån deras önskemål, behov och 

idéer. Ta gärna kontakt med 

projektledningen om du är 

intresserad av att delta! Läs mer på 

Regionförbundets webbplats. 
 

 

God Jul  

Vi på Länsstyrelsen i Kalmar önskar 

er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 

År! 
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förädlingsvärde för regionens livsmedelsbransch. Livliga diskussioner vittnade om 

ett genuint intresse för frågorna. 

   

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 

Ansvarig utgivare: Johan Wendell 

  

 
Avbeställ medlemsbrevet via denna länk.  

 
Detta mail skickas med IdRelay  
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