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Lantbruksledaren
Det nya landsbygdsprogrammet �007 – �01� är ännu 
inte beslutat av EU men förhoppningsvis blir det 
klart före sommaren. Vi har fått in cirka 80 ansök-
ningar rörande starstöd, företagsstöd och projektstöd. 
Tyvärr har vi bara kunnat bekräfta att ansökan har 
kommit in men inte kunnat fatta beslut om pengar. 
För att så snabbt som möjligt komma igång med 
handläggningen, när programmet väl är beslutat, har 
vi börjat begära in kompletteringar. Förhoppningsvis 
kan vi börja fatta beslut i augusti men det tar säkert 
ett par månader innan alla beslut är tagna.

Intresset för vår information om SAM ansökning-
arna och de nya miljöstöden har i år varit lågt. Ten-
densen har varit tydlig de senaste åren och jag tolkar 
det som att vi inte längre behöver tillhandahålla den 
här servicen. De flesta klarar att fylla i blanketterna 
själva med hjälp av det informationsmaterial som 
skickas ut och det som finns tillgängligt på web-
ben. Däremot är det fortfarande stort intresse för den 
information som vi lämnar vid det öppna huset här på 
länsstyrelsen. Den servicen räknar vi med att ha även 
nästa år.

Genom att landsbygdsprogrammet inte är beslutat 
har vi inte heller kunnat ordna några kurser under 
våren. Planering pågår och vi räknar med att kunna 
gå ut med en kursöversikt i början av hösten där vi 
får med både �007 och �008 års verksamheter.

I det nya landsbygdsprogrammet är vissa medel 
avsatta för lokalt utvecklingsarbete Leader. Det är en 
verksamhet som vi inte har haft här i länet tidigare. 
Inom Leader ska man mobilisera landsbygdens egen 
utvecklingskraft med hjälp av kommuner, näringsliv 
och ideell sektor. Länsstyrelsen har hållit ett par in-
formationsmöten om vad Leader innebär och liknan-
de möten har också hållits i Norrtälje och på Värmdö. 
Målsättningen är att hela länet ska täckas av ett antal 
Leaderområden. Har du frågor om Leader kontakta 
gärna undertecknad eller Sven-Erik Svensson. 

Målsättningen med Landsbygdsprogrammet �007 
– �01� är bland annat att skapa lönsamma företag på 
landsbygden. Det är dina idéer och dina initiativ som 
utgör grunden för den utvecklingen. 

JanEmmervall 
Lantbruksdirektör

Från vision till verklighet 
Lästips till företagare i investeringstankar

Miljö- och landsbygdsprogrammet �000 – �006 är 
avslutat och har ersatts av Landsbygdsprogrammet 
�007 – �01�. Under föregående programperiod har 
företagare och föreningar beviljats olika stöd för 
att starta ny, eller utveckla pågående verksamhet på 
landsbygden. I rapporten ”Från vision till verklighet” 
presenteras ett antal goda exempel på investeringar 
och projekt som bidragit till landsbygdsutveckling 
i Stockholms län under den förra programperioden. 
De stöd du kan läsa om i rapporten är de så kallade 
strukturstöden, det vill säga startstöd, investerings-
stöd, projektstöd samt i begränsad mån även föräd-
lingsstöd. 

Liksom i det tidigare programmet har Landsbygds-
programmet �007 - �01� som övergripande mål att 
stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social 
utveckling av landsbygden i Sverige. Landsbygds-
programmet innehåller vidgade stödmöjligheter och 
har en bredare målgrupp. Programmet syftar till att 
förstärka företagens konkurrenskraft och främja en 
diversifiering av hela landsbygdens näringsliv. I det 
nya programmet är stödmöjligheterna indelade i fö-
retagsstöd och projektstöd. Företagsstödet kan sökas 
när det handlar om utveckling av det egna företaget. 
Projektstödet kan sökas när en projektgrupp vill 
genomföra ett projekt eller när kompetensutveckling 
anordnas för en grupp. 

Vår förhoppning är att rapporten ska bli en inspi-
rationskälla för Stockholms läns landsbygdsbor så 
att nya intressanta och innovativa projekt och inves-
teringar kommer till stånd inom ramen för det nya 
Landsbygdsprogrammet.

Den tryckta rapporten kan beställas från lant-
bruksenheten men finns även tillgänglig som pdf-fil 
på länsstyrelsens hemsida,  www.ab.lst.se under 
fliken Publikationer.

Peter Hammarbäck
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SAM-ansökan 2007
Sista ändringsdag

Sista ändringsdag är som vanligt den 15 juni 2007. 
Därefter går det bra att dra tillbaka uppgifter i an-
sökan fram till att man blir aviserad om kontroll. Ni 
som lämnat in via SAM-internet måste lämna in änd-
ringarna på papper. På sidan �8 i anvisningarna till 
SAM finns en blankett som kan användas. Blanketten 
finns även på jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se.

Dokumentation för ekologisk produktion

Att ha ett åtagande för ekologisk produktion innebär 
att djurhållning och växtodling måste dokumenteras. 
Vid en eventuell fältkontroll måste brukaren kunna 
visa upp en skriftlig dokumentation. Jordbruksverket 
kommer att ta fram dokumentationsmallar som med 
fördel kan användas för den skriftliga dokumentatio-
nen. Dokumentationsmallarna kommer att läggas in 
på Jordbruksverkets hemsida under maj månad. Det 
går också bra att kontakta länsstyrelsen för att få dem 
hemskickade. 

Uppdatering av adressuppgifter

Alla adressuppgifter i företagsregistret kommer 
framöver att uppdateras mot folkbokföringen och 
därmed uppdateras automatiskt, detta görs en gång 
i veckan. Detta innebär att om någon brukare vill 
ha sin post från länsstyrelsen till en annan adress så 
måste brukaren anmäla en ”särskild adress” hos skat-
temyndigheten. Detta gäller inte företag eftersom det 
endast är personer som finns i folkbokföringen. 

Lämna in bankkonto- eller bankgirouppgift an-
nars kan Jordbruksverket inte betala ut några pengar, 
när det blir aktuellt senare på året.

Infoträffar & öppet hus

Inför SAM-�007 anordnade länsstyrelsen 7 informa-
tionsträffar på olika platser i länet. Några var relativt 
välbesökta, och till andra kom endast ett fåtal bru-
kare. Totalt kom 99 brukare. Träffarna ute i länet är 
inte tillräckligt välbesökta i förhållande till det arbete 
vi lägger ner för att anordna dem. Detta innebär, att 
vi troligtvis inte kommer att hålla informationsträf-
far ute i länet i fortsättningen utan enbart inbjuder till 
öppet hus. 

De två sista veckorna innan sista ansökningsda-
tum för årets SAM-ansökning hade vi öppet hus på 
Länsstyrelsen vilket var välbesökt, totalt kom ca 175 
brukare. De tänkta seminarierna om betesmarker, 
djurmärkning och djurskydd fick tyvärr ställas in 
eftersom för få anmält sig till dessa. Även informa-
tionsträffen för nysökanden fick ställas in. 

Ansökningarna

I år inkom �180 SAM-ansökningar, det är något mer 
än förra året. Andelen elektroniska ansökningar var 
56 %, vilket är en ökning med 6 procentenheter. 

Vi hoppas att kunna öka den siffran ytterligare 
nästa år. I år kunde brukarna även skicka in åtagande-
blanketten för ansökan av miljöersättningar elektro-
niskt och alla pappersblanketterna kunde skannas 
efter anskomsten. Att vi i år inte behövde knappa in 
några uppgifter för hand har inneburit en stor arbets-
besparing. Totalt har ca 940 brukare skickat in en 
ansökan om åtagande �007. Andelen elektroniska 
ansökningar om åtagande var hela 68 %.

Viveka Appeltofft

Foto: Hanna Williamsson
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Oanmälda fältkontroller 
I år kommer Länsstyrelsen i Stockholms län, liksom 
ifjol, att utföra fler fältkontroller än tidigare år. De 
flesta kontroller kommer att ske utan föranmälan. 
Detta gäller både för areal- och djurstöden. EU-kom-
missionen accepterar inte, att Sverige tidigare föran-
mält upp till 48 timmar före kontrollen. 

Länsstyrelsens kontrollanter kommer som regel 
att kontakta brukare som är uttagna för kontroll men 
med kortare varsel. Givetvis går vi inte in i djurstallar 
utan kontakt med lantbrukaren, men vi kan påbörja 
och genomföra den arealbaserade delen av kontrol-
len. Vi hoppas att ni har förståelse för detta. 

Tänk på, att du måste ge kontrollanten den hjälp 
som är nödvändig för att kontrollen ska kunna 
genomföras. Ni som söker miljöstödet för ekologisk 
produktion skall kunna lämna skriftlig dokumenta-
tion enligt gällande stödregler. Använd gärna Jord-
bruksverkets dokumentationsmallar.

Jim Bingham  Johannes Tykesson
Kontrollansvarig Bitr. Kontrollansvarig 

Biologisk mångfald på trädan 
Jordbruksverket har givit ut en ny utgåva av foldern 
’Biologisk mångfald på trädan - hänsyn vid puts-
ning’, som är uppdaterat till gällande regler. Mate-
rialet innehåller blant annat tips till hur putsningen 
göras för att mindska de negativa konsekvenserna 
för den biologiska mångfalden på trädan. Materialet 
kan beställas hos Annette Stolpe, 08-785 49 �5 eller 
e-post till annette.stolpe@ab.lst.se.

Det är förbud mot att putsa trädan mellan 1 mars 
och �0 juni för att skydda fältvilt och fåglar under pe-
rioden då de har ungar. Med träda menas åkermark, 
där ingen gröda avsett för skörd, bete eller gröngöds-
ling etablerats senast 15 juli.

Det finns dock några undantag från putsningförbudet:

Putsning får ske hela året, om trädan är ekolo- 
 gisk, dvs. ansluten till ekostödet eller är ekocerti- 
 fierad.

Putsning får ske hela året, om växtligheten på  
 trädan kan orsaka oönskad pollinering av närbe- 
 lägen utsädsodling.

Putsning får ske under tiden 15-�0 juni om trädan  
 ska sås med oljeväxter.
Ekologisk odlad mark är undantagen för att ge chans 
att bekämpa ogräs genom avslagning.

Mette Kjöbek Petersen

•

•

•

Länsstyrelsens djurkontroller 
Länsstyrelsen skall genom stickprov kontrollera att 
uppgifter som ligger till grund för att bland annat 
EU-stöd och bidrag stämmer överens med faktiska 
förhållanden. Kontrollen skall kunna genomföras 
utan att kontrollanten skall behöva gå in till djuren.

Förbered dig för kontrollen:

Kontrollen genomförs på gården och Du eller annan 
person skall vara behjälplig. 

Samtliga djur skall räknas.
Stalljournalen kontrolleras. Ha om möjligt ett  

 anteckningsblad tillgängligt med id-numren  
 för samtliga i besättningen levande djur.

Djurens öronmärken skall avläsas. 

Djuren skall vid kontrolltillfället vara samlade på 
ett tillfredsställande sätt, så att alla öronmärken kan 
läsas av utan att kontrollanten behöver gå in till 
djuren. Det kan exempelvis ske genom att Du driver 
djuren genom en drivningsgång med fastlåsningsmöj-
ligheter, att du själv går in till djuren och läser upp 
id-numren för kontrollanten. 

Om kontrollen inte kan genomföras:

Om Du, eller annan ansvarig person, vid kontroll-
tillfället inte medverkar i den utsträckning som kan 
anses nödvändigt för kontrollens genomförande kan 
ersättningen i aktuella EU-stöd komma att reduceras 
eller helt utebli.

Jan Emmervall
Lantbruksdirektör

Tvärvillkor – nyheter 2007
Från och med �007 gäller tvärvillkoren för alla som 
gått in i nya åtagande om miljöersättning �005 eller 
senare och för dig som söker kompensationsbidrag. 

Nytt är också att svenska djurskyddsregler ingår 
i tvärvillkoren. Det är kommunens miljö- och djur-
skyddsinspektörer som kontrollerar att djurskydds-
reglerna efterföljs. Reglerna måste följas av dig som 
äger eller ansvarar för tillsyn och skötsel av produk-
tionsdjur. Även hästar betraktas som produktionsdjur 
om det inte finns inskrivet i hästpasset att djuret inte 
får gå till livsmedelsproduktion. Tvärvillkoren för 
djurskydd handlar om skötsel, veterinärmedicinska 
behandlingar, avel och journaler, stallets utformning 
samt stallklimat och buller.

Rose-Mari Åkerström

•
•

•
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Enkät om Lantbruksinfo 
Under årets första månader har vi genomfört en enkät 
bland deltagare i informationsmöten och öppet hus 
inför årets SAM-ansökning.

Vi är tacksamma för alla svar som har kommit in! 
Enkäten ligger nu på Lantbruksenhetens hemsida 
www.ab.lst/lantbruk/. Du som ännu inte har svarat är 
mycket välkommen att ge din åsikt! Har du inte till-
gång till internet är du välkommen att ringa till oss. 

Stort sätt alla svarade, att de var nöjda med Lant-
bruksinformation i den nuvarande formen. En del har 
visat intresse för att övergå till en elektronisk version, 
som skickas med e-mail cirka 10 dagar tidigare än 
den tryckta versionen kommer med posten. Anmäla 
dig till Mette.KjobekPetersen@ab.lst.se 

Information om aktiviteter
Vi vill gärna ha möjlighet att ge löpande informa-
tion om kurser och andra kompetensutvecklande 
aktiviteter. Lantbruksinformation utkommer cirka 4 
gångar per år och det kan vara svårt att ge all relevant 
information i denna tidskrift. Speciellt i år, där ett 
nytt landsbygdsprogram har påbörjats och både lagar 
och budget är väsentligt försenat. Därför håller vi på 
med att bygga upp ämnesorienterade utskickslistor 
– primärt för e-mail, men vi erbjuder också att skicka 
informationen via brev till dem som inte har tillgång 
till dator. Till en början erbjuder vi följande ämnen: 
betesmarker, nöt, får häst, trädgård, ekologisk pro-
duktion, bioenergi, upplevelser och turism, produkt- 
förädling och lönsamt företagande.

 Det går fortfarande bra att anmäla sig på hemsi-
dan www.ab.lst/lantbruk/ eller till Annette Stolpe på 
telefon 08-785 49 �5.  

Information om kurserbjudan-
den via SMS?
Till er som inte använder e-post regelbundet funderar 
vi på att kunna erbjuda att skicka nyckelinformation 
om kursaktiviteter via SMS. Tanken är att upprätta 
ämnesorienterade utskickslistor som beskrivit ovan. 
Det skall vara frivilligt att anmäla sig och man får 
själv ansvara för uppdatering vid nummerändring. 
När ett kurserbjudande ser intressant ut på SMS-med-
delandet kan man sedan logga in på hemsidan och 
läsa detaljerad information och göra sin anmälan på 
nätet alternativt kontakta Länsstyrelsen via telefon. 
Hör av dig, om du är intresserat av denna service. 
Ring till Mette Kjöbek Petersen 08-785 41 97 eller 
Annette Stolpe 08-785 49 �5

Greppa-rådgivning upphandlat
Har du lust att börja i projektet Greppa Näringen 
eller har du behov av en uppföljande rådgivning? 
Vi har nu upphandlat ett antal rådgivningstimmar, 
som du, som lantbrukare har möjlighet att ta del av 
inom ramen för Greppa Näringen. Har du över 40 
djurenheter och/eller över 100 ha, har du möjlighet 
att få gratis rådgivning, som rör frågor kring växtnä-
ring och bekämpningsmedel, inom projektet Greppa 
Näringen. Olika rådgivnings moduler, kurser och 
studiecirklar ingår i Greppa Näringen.

Vi har upphandlat rådgivning med Hushållnings-
sällskapet, Växtråd, Associera Rådgivning, Sören 
Pettersson och Svenska Husdjur.

Kontakta rådgivarna direkt eller Cecilia Norén, 
Cecilia.Noren@ab.lst.se eller tfn  08-785 49 11. 

	 	 	

	

Välkommen till kursen: 
Att bygga vindkraftverk på egen mark
Denna kurs erbjuder dig kunskap om vad som 
gäller, när man ska etablera vindkraftverk på 
egen mark. Kursen vänder sig till lantbrukare och 
andra markägare. Sverige har förutsättningar för 
vindkraft, som kan ge ett värdefullt bidrag till vår 
energiförsörjning. Kursen hålls av Ulf Forsberg, 
Forsbergs Ingenjörsbyrå, som har lång erfaren-
het av vindkraftsprojektering. Dessutom kommer 
Mats Eriksson, markägare med vindkraftverk på 
Ljusterö, att dela med sig av egna erfarenheter.   

Avgift: Kursavgift 200 kr exklusive moms. Fika 
ingår. 
Anmälan: Senast 31 augusti på vår webbplats
www.ab.lst.se/seminarier
Tid: Onsdag 12 september, Klockan 09:30–15:30
Fika från 09.00. Lunch: 12:00-13:15 (egen be-
kostnad)
Lokal: Murgrönan Länsstyrelsen i Stockholms 
Län, Hantverkargatan 29, Stockholm.
Arrangör: Miljö- och planeringsavdelningen. 
Upplysningar: Soheil Haghbayan, 08-785 54 82, 
eller Mette Kjöbek Petersen, 08-785 41 97.

Anmäl dig och ta steget för en bättre miljö 
och en ökad lönsamhet!
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Leaderverksamhet i länet
Upptäck möjligheten för lokal utveckling och 
medbestämmande inom ramen för landsbygds-
programmet 2007-2013. Välkommen till fortsatt 
diskussion om Leaderverksamhet i länet.

Leader är en särskild metod för landsbygdsut-
veckling inom Landsbygdsprogrammet �007-�01�. 
Programmet omfattar totalt cirka 5 miljarder kronor 
per år. Leader utgår från lokala förutsättningar och 
initiativ för att mobilisera landsbygdens utveck-
lingspotential. Leader bygger på samarbete mellan 
näringsliv, ideella organisationer och den offentliga 
sektorn. Inom den offentliga sektorn är kommunerna 
den viktigaste aktören.

I november �006 hade vi en första diskussion om 
hur Leaderverksamheten ska etableras i länet. Ett nytt 
möte hölls den � februari �007. Arbete med att starta 
Leaderverksamhet har kommit igång, bland annat i 
kustkommuner i den norra länsdelen.

Tid:  Onsdagen den 1� juni �007, kl 09.00 – 1�.�0
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, 
 Stockholm
Mötet bjuder på information om Landsbygdspro-
grammets nya möjligheter för lokal utveckling inom 
Stockholms län, pågående arbete med att bilda 
Leaderområden och information om hur ett Leader-
område bildas.

Anmälan senast fredagen den 1 juni �007 på läns-
styrelsens hemsida www.ab.lst.se under evenemang/
seminarier eller kontakt med Christina Sjöstrand, tfn 
08-785 49 09 eller christina.sjostrand@ab.lst.se.

Jan Emmervall
Lantbruksdirektör

Honungsbin, ett spännande djur
Människans trogne följslagare

Biet är troligen människans äldsta husdjur. Man 
har funnit spår av detta från grottmålningar som är 
tiotusen år gamla i Afrika och södra Europa. Då gick 
man ut på honungsjakt och vildbinas bon plundrades, 
främst på honung, men även på larver i vaxkakorna. 

Man har funnit fossil som tyder på att det fanns 
bin på jorden redan för �5 miljoner år sedan. Överallt 
på jorden där det finns blommor så finns det bin. De 
flesta arterna är solitära men det finns flera arter av 
samhällsbildande bin. Utvecklingen från honungsjakt 
till biodling skedde parallellt i många olika kulturer. 
Än idag handskas människor med bin på i stort sett 
samma sätt som då. 

De i dag använda biarterna för biodling är det eu-
ropeiska biet Apis mellifera och det asiatiska biet 
Apis cerana. Biodling ingick som en naturlig del i 
självhushållet i det gamla bondesamhället. Vid nästan 
varje gård fanns det några bisamhällen som gav 
honung till husbehov. Fram till 1700-talet var honung 
praktiskt taget det enda sötningsmedel som fanns.  På 
1800-talet blev det en brytningstid för biodlingen. 
Det var då man började med lösa ramar i bikupan och 
honungsslungan uppfanns. Med tiden blev gårdarna 
mer rationella och biodlingen började försvinna. Idag 
finns det ca 10 000 biodlare i Sverige. Den svenska 
honungsskörden täcker inte den svenska konsum-
tionen utan relativt stora mängder honung måste 
importeras.

Pollinering - biets huvudsakliga uppgift

Bina surrar i äppelträdgården om våren, det är ett-
härligt ljud för en fruktodlare. Det betyder att äppel-
blommorna har pollinerats. Mer pollinering ger högre 
skörd och bättre kvalitet på frö och frukter. Det finns 
många insekter som är mer eller mindre effektiva 
som pollinatörer. De viktigaste är dock, på grund av 
kroppsbyggnad och levnadsvanor, honungsbin. De 
är vegetarianer som tar sin energi och sitt protein-
behov av produkter från växtvärlden. Nektar täcker 
energibehovet och pollen är den proteinkälla som är 
förutsättningen för larvernas utveckling till färdiga 
bin. Cirka 75 % av våra blomväxter är insektspol-
linerade. Utvecklingen av frön stimulerar fruktens 
tillväxt. Det betyder att ju fler gånger bina besöker 
samma blomma desto större blir frukten. Ta en titt på 
den svenska hundralappen. På ena sidan har vi Carl 
von Linné och på andra sidan är det en bild på ett bi 
som pollinerar, så värdefull är pollineringen att den 
finns med på våra sedlar. Man beräknar att binas pol-
linering i naturen är värt flera miljarder kronor.

Bisamhället

Bland honungsbin skiljer man mellan drottning, 
arbetsbin och drönare. Tillsammans utgör de ett 
bisamhälle.
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Nyhetsbrev från HS
Våtmarksbrev & Ekologisk månadsbrev

Länsstyrelsen i Stockholm bidrar via Landsbygds-
programmet �007-�01� till att ge ut båda Våtmarks-
brevet och Ekologisk månadsbrev som utarbetas av 
Hushållningssällskapet i Uppsala. En del brukare får 
redan dessa. I maj månad kommer vi att skicka ett 
nummer till alla brukare som mottar stöd för våtmar-
ker och småvatten respektive ekologisk produktion. 

Ni som inte har fått brevet tidigare kan då göra en 
anmälan för att i fortsättningen motta informations-
breven – se informationen på respektive skrift.

Ni som är prenumeranter och inte önsker att fort-
sätta kan kontakta Mette Kjöbek Petersen på mette.
kjobekpetersen@ab.lst.se eller tfn 08-785 41 97.

Har du en åsikt om informationsbreven är du 
mycket välkommen att ta kontakt med oss på Lant-
bruksenheten.

Där råder en fullt genomförd arbetsdelning och en 
orubblig ordning. I spetsen för samhället står drott-
ningen, hon håller ihop samhället med sina 
doftämnen, feromoner, och tryggar samhällets fort-
bestånd genom att, under högsäsong, lägga upp till 
�000 ägg per dygn. Hon kan lägga både befruktade 
och obefruktade ägg. Ur de befruktade äggen bildas 
det drottningar och arbetsbin medan det från obefruk-
tade ägg bildas drönare. Arbetsbiet har mycket att stå 
i. Hennes uppgifter är från födseln räknat – putsbi, 
städbi, ambi, vaktbi, byggbi och dragbi. Det är drag-
bina som jobbar ute och samlar nektar och pollen och 
tar hem det till samhället där de gör honung av det. 
På sommaren blir arbetsbina bara några veckor gamla 
innan de är utslitna av sina olika arbetsuppgifter. 
Drönarna spelar en underordnad roll, de är gaddlösa 
och samlar ingen nektar. Deras uppgift är att para sig 
med nya drottningar och genom sin doft ge harmoni 
i samhället. De blir några månader gamla och dör vid 
parningen eller blir utmotade ur samhället till hösten, 
då säsongen är över.

Om samhället blir för trångbott så svärmar bina. 
Det betyder att den gamla drottningen tillsammans 
med hälften av bina ger sig iväg för att hitta ett nytt 
ställe att bo på. De svärmande bina slår sig ned i 
närheten av bikupan och skickar ut spejarbin för att 
hitta en ny bostad. De kvarvarande bina i modersam-
hället har under tiden fött upp en ny drottning, genom 
att mata den nykläckta larven med särskild näringsrik 
kost, drottninggéle, utvecklas hon till en drottning. 

Bostaden

Bina lever i mörker inne i bikupan, som idag är gjord 
av trä eller frigolit. Där inne bor bina på och i celler 
av bivax, formade som perfekta sexkanter. I cellerna 
har de sitt skafferi där pollen och honung förvaras 
och sin barnkammare, där de nya bina utvecklas. 
Bina samlar också något som kallas propolis eller 
kittvax, som är ett kådliknade ämne, som de använ-
der till att täta håligheter i kupan med och för att 
hålla den ren och hygienisk. 

Kontakt

Gå in på www.biodlarestockholmslan.se där kan man 
läsa mer om bin och ta reda på var närmsta biodlare 
finns. Du kan också läsa mer om pollinering och 
pollineringstjänster på www.biodlingsforetagarna.nu  
som är Biodlingsföretagarnas hemsida.

Lotta Fabricius
Ordförande i Stockholms läns biodlareförening

Renrasiga SLB-kor sökes!
Under de senaste decennierna har den svenska 
låglandsboskapen (SLB) korsats med amerikansk 
Holstein, vilket gör att det numera är mycket ovan-
ligt med djur av svensk härstamning. Inom Låg-
landsföreningen har man initierat en inventering av 
de kvarvarande djuren. Vi vill härmed påminna om 
denna inventering och uppmana alla som har djur 
med svensk härstamning att meddela detta. Resulta-
tet kommer att kunna ligga till grund för beslut om 
riktade åtgärder och eventuellt ekonomiskt stöd för 
att bevara rasen.

Har ni SLB utan Holstein-inkorsning, eller känner 
någon som har sådana djur, kontakta snarast Anders 
Lindén, karindal@telia.com eller tfn 07�-815���0.

Foto: Anne-Marie Lindén
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Lantbruksenheten:
Emmervall Jan   Lantbruksdirektör       785 49 07
Andersson Webrink Lena Förprövning djurstallar,  Lantbruksinfo    785 49 36
Appeltoft Viveka   EU-stöd, Miljöstödsansvarig           785 49 33
Bingham Jim   Kontrollansvarig, EU-stöd, SAM Internet, Blockkartor   785 49 30
Carlsson Cathrine  Återkrav                     785 49 44
Carlsson Lars   Företagsekonomi, Företagsstöd, Projektstöd, Startstöd  785 49 28
Florman Anna-Karin  Husdjur, EU-stöd       785 42 37
Hammarbäck Peter  Vattenhushållning, Våtmarker     785 49 01
Joelsson Karin   Fältkontroller       785 53 21
Kjöbek Petersen Mette  Kompetensutveckling, Information. Lantbruksinfo   785 41 97
Larsson Anders   Stödansvarig, EU-stöd      785 49 14
Lennmo Emma   Fältkontroller       785 49 12
Liljander Paulina   Fältkontroller       785 49 32
Norén Cecilia   EU-stöd,  Bifrågor, Stallgödselfrågor, Greppa Näringen  785 49 11
Sjöberg Sofia   Kompetensutveckling, EU-stöd     785 42 93
Sjöstrand Christina  Företagsstöd, Projektstöd, Ekonomi     785 49 09
Stolpe Annette   Registrator       785 49 25
Strömberg Maria   EU-stöd, Återkrav       785 49 38
Ståhle Sofia   Fältkontroller       785 49 18
Svensson Måns   Åtagandeplaner       785 49 13
Svensson Sven-Erik  Fastighetsfrågor och planering, Företagsstöd, Projektstöd  785 49 04
Tykesson Johannes  Bitr. Kontrollansvarig, SAM Internet     785 49 20
Åkerström Rose-Mari  EU-stöd, Tvärvillkor      785 49 37

Smaklust mässan 24-26 augusti
 –förberedelse inför deltagandet

Smaklust är en mathantverksmanifestation som av-
hålls för första gången i augusti �007. Mässan vänder 
sig till småskaliga matproducenter i hela landet och 
äger rum på Street, som ligger på Söder i Stockholm, 
den �4-�6 augusti �007. Det diskuteras, att smak-
lustmässan skall vara ett evenemang som återkom-
mer cirka vart annat år – antagligen på olika platser i 
landet.

En grupp producenter från Uppsala och Stock-
holms län har bildats för att organisera regionens 
deltagande. 

 
Coompanion i Roslagen har åtagit sig att vara platt-
form för projektet och Claudia Dillmann är projekt-
ledare och kontaktperson för producenter i Stockolms 
län. Coompanion i Roslagen är en ekonomisk fören-
ing som arbetar med kooperativ utveckling och råd-
givning i stora delar av Stockholms län.

Det är fortfarande möjligt att ansluta sig till grup-
pen. Har du lust att delta i Smaklustmässan kontakta 
då snarest: Claudia Dillmann, tfn 070-231 39 92 eller 
saxens.orter@spray.se

Information från Lantbruksenheten finns på:
www.ab.lst.se/lantbruk


