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Ny KRAV-regel om klimatrapportering
Från och med 1 januari i år gäller en ny regel om klimatrapportering för större
lantbruksföretag, som är KRAV-certi erade. Har du minst 200 ha jordbruksmark eller minst
300 m² växthus gäller denna regel för dig. Regeln innebär att du ska beräkna din gårds
klimatpåverkan, för att göra det möjligt att kunna minska den. Planen är att även mindre
lantbruksföretag ska omfattas av denna regel inom några år.
Du kan antingen använda dig av Greppa Näringens klimatrådgivning eller Arlas
motsvarighet. Har du gjort Greppa näringens klimatkollen 2017 eller senare, behöver du
inte göra en ny beräkning. Beräkningarna ska vara genomförda senast 31 december 2022.
För att ta hjälp av Greppa näringens klimatrådgivare, kontakta Åsa Flodin, telefon 010-224
52 39.
Åsa Flodin

Ekologiskt utsäde till potatis
Nu nns det ekologiskt utsäde av medeltidiga sorterna Almonda och Queen Anne. Det är
grödkrav för medeltidiga matpotatissorter. Det innebär att ekologiskt utsäde ska användas
när du odlar medeltidiga sorter.
När det gäller ekologiskt utsäde är potatis indelad i sex grödgrupper. Varje grödgrupp
behandlas för sig när det gäller krav på ekologiskt utsäde. För gruppen medeltidig
matpotatis nns nu utsäde av sorterna Almonda och Queen Anne. Utsädet tillhandahåll av
Bjälbo Trädgård AB i Skänninge och nns tillgängligt i hela Sverige. Ska du odla medeltidig
potatis i år så planera för att använda ekologiskt utsäde! Ska du odla tidig eller sen
matpotatis får du använda konventionellt utsäde.
Jan Hill

Inbjudan till aktiviteter
Välkommen på aktiviteter om ekologiskt lantbruk. Arrangör är Länsstyrelsen i Västra
Götalands län om inte annat anges.
OBS: Vi begränsar antalet deltagare på våra aktiviteter. Det innebär att anmälan är
nödvändig. Vi följer direktiven gällande spridningen av Coronaviruset. Det innebär att
aktiviteter och datum som är planerade kan komma att ändras eller ställas in. Vid
förändringar kommer vi att meddela anmälda deltagare via e-post. I övrigt följer
vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga att inte ta i hand, att hålla
avstånd och att stanna hemma vid symtom eller om du tillhör en riskgrupp.

Utveckla din eko-odling
På årets växtodlingsträ ar om ekologisk
odling presenterar vi de senaste nyheterna
som rör dig som är ekologisk lantbrukare.
Vi diskuterar årets erfarenheter från
odlingarna och det vi sett på
fältvandringarna. I år tar vi särskilt upp hur

Bränning av ängs- och
betesmark
Eldning av fjolårsgräs och ljung är en
traditionell metod för att restaurera ängsoch betesmark och förbättra betet. Det
gynnar också en artrikare ora med rikare
blomning. Vi visar hur du eldar på ett

man anpassar odlingen efter läget på
marknaden, gödsling av höstvete samt
sorter för åkerbönor. Vi pratar också om
biostimulanter och praktiska tips kring
blomremsor.
I år blir det en digital kurs via Skype. Vi har
en gemensam del den 2 februari kl. 9.4512.15. Den 2 februari på eftermiddagen
och den 3 februari har vi fem olika tillfällen
för lokal uppföljning av sommarens
fältvandringar och lmvandringar samt
planering av fältvandringar och demonstrationsodlingar 2021.
Dag och tid
Digitalt mötesrum via Skype. Tillgängligt
från telefon, men delta helst via app eller
dator för att ta del av presentationer.
Gemensam föreläsning
tisdag den 2 februari kl. 9.45-12.15
Lokal uppföljning Dalsland
tisdag den 2 februari kl. 12.45-13.30
Lokal uppföljning Vadsbo
tisdag 2 februari kl. 12.45-13.30
Lokal uppföljning Varaslätten
onsdag 3 februari kl. 9.00-9.45

säkert sätt och samtidigt får ett bra
resultat.
Dag och plats
Två tillfällen - Vägeröds dalar, Fiskebäckskil
och Orust. Två dagar med bra väder i mars
eller april, kl 10-16. När datum är bestämt
kommer alla anmälda att få meddelande
via sms eller e-post. Det kan ske med kort
varsel.
Anmälan och kostnad
Anmälan via e-post eller telefon till
kaisa.carlgren@lansstyrelsen.se
010-224 56 54
christer.ivarsson@lansstyrelsen.se
010-224 53 41.
Ingen avgift. Ta med eget ka samt tåliga
skor och kläder.
Medverkande och frågor
Kaisa Carlgren 010-224 56 54
kaisa.carlgren@lansstyrelsen.se
Christer Ivarsson 010-224 53 41
christer.ivarsson@lansstyrelsen.se

Lokal uppföljning Bohuslän
onsdag 3 februari kl. 9.45-10.30
Lokal uppföljning Östra Skaraborg
onsdag 3 februari kl. 10.45-11.30
Anmälan och kostnad
Anmäl dig via länkarna ovan senast den 26
januari till de delar du vill delta i. Du får
sedan en inbjudan med program och
länkar till de olika delarna du anmält dig till.
Max 50 deltagare på den gemensamma
föreläsningen. Ingen kursavgift.
Medverkande
Rådgivare från Länsstyrelsen och
Hushållningssällskapet.
Program gemensam föreläsning
Ekologisk spannmål - hur kan man
anpassa odlingen efter marknaden?
Gödsling av höstvete – strategier
2021
Mobil gröngödsling – medel mot dyr
gödning?
Åkerbönor – sorter med
motståndskraft mot rotröta
Biostimulanter – ger de e ekt i
stråsäd?
Blomremsor i odlingen

Har du sett vår nya lm om biodling?
Vi besöker Ädelssons biodling. Du hittar lmen här: Studiebesök på Ädelssons
ekologiska biodling

Trött på brev om jordbrukarstöden?

Anslut dig till mina meddelanden så får du beslut och brev digitalt istället för på
papper i brevlådan. Det är snabbt, säkert, miljövänligt och posten är alltid
tillgänglig. Man kan välja att bli aviserad via e -post och sms när man får nya
meddelanden. Brevlådan är gratis och enkel att ska a. Det enda som behövs för
att ska a en privat digital brevlåda är att man har e-legitimation.
Läs mer om hur du gör för att ansluta dig på https://www.digg.se/digital-post

Du har väl sett att Länsstyrelsen i
Västra Götalands län nns på sociala
medier?

Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet EKO-bladet - odlarbrev om ekologiskt lantbruk ges ut av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Ansvarig utgivare: Jan Hill, jan.hill@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se
Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.
Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick

