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Gårdsbutik vid Rostock:

Lokalproducerat i högsätet
Förtroende är och
kommer att vara ännu
viktigare i framtiden
när konsumenterna
väljer vilka varor de
vill köpa. Det är också
en reaktion mot de
långa transporter som
den globala handeln
kräver.

Efterhand som de nationella
gränserna får mindre bety-
delse kommer regionen att
betyda mer för invånarna.
Lokalproducerad är alltså en
varugrupp som samhälls-
forskarna spår en lovande
framtid. Det är något som
Karl-Heinz och Robert

Dahl med verksamheter i
Kiel och Rostock tagit fasta
på.

Startade med
självplock
Det hela startade med Karl-
Heinz Dahls jordgubbsod-
ling strax utanför Kiel. Bä-
ren såldes, och säljs, fortfa-
rande, dels på självplock,
dels i företagets egna
försäljningsbodar som nu-
mera är utspridda över hela
Nordtyskland. Snart öppna-
des en gårdsbutik för de
plockade bären, som suc-
cessivt utökades med andra
varor. Först kom förädlade
jordgubbsprodukter som
saft, sylt och jordgubbsvin,
senare andra lokal-
producerade produkter.

När Öst- och Västtyskland
förenades öppnades nya
möjligheter. Karl-Heinz´s
son Robert flyttade till
Rostockområdet och bör-
jade med jordgubbsodling
och en 20 m2 stor gårdsbutik
där. En aktivitet som nu-
mera ”svällt” till hela 4 stora
gårdsbutiker med lokal-
producerade produkter runt
Rostock.

Enormt sortiment
Runt 5 500 olika produkter
finns i butikerna, nästan alla
producerade i trakten. Sorti-
menten spänner över
dagligvaror som kött och
sylt över hudvårdsprodukter,
porslin och leksaker till min-
dre möbler och present-
artiklar. Vilka produkter,
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I detta nummer:

Levande landskap
Lieslåtter, hästar som
landskapsvårdare, underhåll
av gamla hus, hamling och
växter värda att vårda. Allt
detta kan du lära dig mer
om på våra endagskurser i
sommar. Sid 4-5

Trädgårdar och
Kulturturism
Läkande trädgårdar och ett
magnifikt kulturlandskap är
två viktiga teman för
landsbygdsutveckling i Väs-
tra Götaland. Vi ordnar flera
temakvällar och kurser om
detta i sommar och höst.

Sid 6-9

Gör så här!
I länet finns många intres-
santa demonstrations-
odlingar och hela visnings-
gårdar. Vi har hela listan!

      Sid 12-13

En bra böna
Åkerbönan är  en viktig
gröda som ger både kväve
och foder till de ekologiska
gårdarna.  Sid 16

Markpackning
Tunga traktorn trycker tiltor.
Skadan syns då säden
sträcker sig.
Möt din mark med mjuka
medel.
Kanske en bön för bättre
däck?       Sid 20-21

Lantbruksenheten
önskar dig en riktigt
bra sommar!
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som passar in i sortimentet och vilka
som inte gör det leder ibland till stora
diskussioner. Huvudmålsättningen är
att alla produkter skall vara nära knutna
till jordbruk, trädgård och natur.

En fikapaus är viktigt…
Flera av gårdsbutikerna kombineras
med gårdscaféer, där besökarna både
kan fika och köpa enklare husmans-
kost beredd av traktens produkter. På
huvudgården Purkshof, 10 km nord-
ost om Rostock, bedrivs även catering-
verksamhet och man har också byggt
om en stor loge till festlokal för upp till
800 personer.

Upplevelser och vackra ting
Loge och gårdsbutik är också ramen
för de temadagar och marknader som
under odlingssäsongen arrangeras näs-
tan varje helg. En hel avdelning inom
företaget arbetar med marknadsföring,
en annan har dekoratörer som bland
annat gör visningsexempel på hur man
kan använda de saker som säljs på
företagets olika auktioner. Vid vårt
besök i januari planerades för en glas-
auktion: Ett stort parti laboratorieutrust-
ning med kolvar och reagensglas hade
köps in och skulle nu säljas, t.ex. för
blomdekorationer. På auktionsdagen
kommer även lokala glaskonstnärer för
att demonstrera glasblåsandets svåra
konst för de besökande. Det är viktigt
att de besökande inte bara får varor,
utan även en trevlig upplevelse med
sig hem.

Alltid nyheter
Det är företagets ambition att starta
ett nytt projekt per år: 2002 började
man med mjuka pepparkakor. Ett

Rostock i miniformat, helt gjort i mjuk
pepparkaka var attraktionen på förra
årets julmarknad. Projektets hemsida,
www.lebkuchenstadt.de, har redan
7 500 hänvisningar från amerikanska
hemsidor. 2003 års projekt blir att
hämta en gammal väderkvarn och an-
dra äldre byggnader, som skall inrät-
tas till ölstuga, café och mycket an-
nat. Ambitionen är att anlägga en
upplevelsepark runt kvarnen och ett
litet gruvtåg har redan inköpts för att
köra runt besökarna.

Totalt har företaget (gårdsbutiker,
jordgubbsodling, café- och catering-
verksamhet) 90 årsanställda. Därtill
kommer 1 400 deltidsanställda på som-
maren, främst plockare, försäljare och
chaufförer.

Lokalbefolkning är trogna
kunder
Bara gården i Purkhof var en impo-
nerande anläggning och gårdsbutiken
ett paradexempel på hur ett stort ut-
bud lockar fler kunder än ett smalt.

Det är något att tänka på även för pro-
ducenter, som säljer på marknader.
Särskilt våra havtornsodlare fick mas-
sor med inspiration med sig hem, när
de såg hela sortimentet av havtorns-
produkter i butiken. Vi såg även hur
viktigt det är att ha varor i olika pris-
kategorier och att spara tid för kun-
den genom att göra present-
förpackningar. När man ger en gåva
är det sällan att kunden snålar – spe-
ciellt inte om presenten har en snygg
och spännande förpackning.

Även exemplets makt sågs tydligt:
Vem skulle annars få tanken att köpa
kemiska kolvar och använda dem som
blomvaser, ifall man inte hade sett hur
snyggt det var vid besöket? Framför
allt var det hoppingivande inför fram-
tiden att se hur folk uppskattade de
lokalproducerade varorna. Merparten
av kunderna var infödda Rostockbor
som gärna åkte 10 km för att handla.
Lokalbefolkningen har som bekant
den fördelen att de handlar året om…

Gårdscafeet var upskattat Foto Berit Nordlander

Du vet väl om, att du kan söka projekt-
stöd och förädlingsstöd för t.ex., pro-
duktutveckling och förädling av
jordbruks- och trädgårdsprodukter
samt för marknadsföring och mark-
nadsundersökning för dessa produk-
ter? Och att vi på Länsstyrelsen er-
bjuder kostnadsfria kurser, studieresor
och enskild rådgivning inom dessa
områden? Kontakta: Berit Nordlander
0501-60 58 32, Anders Ryberg 031-
60 51 85, Roy Runmark 031-60 52 32,
Lars Lindberg 0501-60 58 35 eller
Kirsten Jensen 0501-60 58 04.

Artikeln delfinansieras av EU.

Kirsten Jensen
Skara

Foto: Kirsten Jensen
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Nytt rådgivningsprogram
– Ökad djurvälfärd
Nu kan lantbrukare få
kostnadsfri rådgivning för att
förbättra djurens välfärd.
Även kurser, studieresor och
andra aktiviteter kommer att
anordnas på detta tema. Är du
intresserad? Kontakta någon
av de ansvariga!
Ändamålet med det nya KULM-pro-
grammet är att främja en hållbar ut-
veckling på landsbygden genom inrikt-
ning mot ökad djurvälfärd. Verksam-
heten ska genomföras inom följande
områden
• Förbättrad fothälsa för lantbrukets

djur
• Djurvänlig hantering av djur i olika

situationer
• Betande djurs välfärd

Alla organisationer med verksamhet
inom området kommer att informeras
och upphandling kommer att ske för
aktiviteter som länsstyrelsen inte själva
genomför. Länsstyrelsen kommer
också att genomföra många aktivite-
ter i samarbete med andra organisa-
tioner.

Budgeten för programmet Ökad Djur-
välfärd under 2003 ligger på 3 miljo-
ner varav 440 000 kr tillfallit Västra
Götalands län. Verksamhet kommer att
bestå av bland annat kurser, studiere-
sor, nyhetsblad, informationsmaterial
och enskild rådgivning.

Programmet är precis nytt och plane-
ring pågår för fullt. Ansvariga är Syl-
via Persson (tel. 0501 - 60 58 38) och
Kajsa Lycke (tel. 0521 - 60 56 78).

Fakta:
KULM står för Kompetens-
utveckling av lantbrukare inom
miljöområdet och är ett brett
rådgivningsprogram som finansie-
ras av EU och svenska staten ge-
mensamt. ”Ökad djurvälfärd” är
ett helt nytt delprogram.  Sedan ti-
digare finns; 1 ”Bevarande av bio-
logisk mångfald och kulturmiljö-
värden”, 2 ”Skydd av miljökänsliga
områden” och 3 ”Åtgärder för att
främja ekologisk produktion”. All
rådgivning inom programmen är
kostnadsfri och vid studieresor och
kurser betalar deltagarna endast
för kost och logi.

Miljömagasinet Väst är
Länsstyrelsens informa-
tionsskrift som tar upp alla
frågor som handlar om vår
miljö.
Tidningen har ett brett anslag och inne-
håller artiklar om så skilda ämnen som
t.ex. nya naturreservat, minskade ut-
släpp från reningsverket i Lilla Edet,
kulturmiljöer vid vattendrag och loka-
lisering av vindkraftverk.

Vi presenterar också nya rapporter
och informerar exempelvis om semi-
narier och konferenser. Tidningen
kommer ut fyra gånger om året och
upplagan är ca 3 000 exemplar. Vi rik-
tar oss till kommuner, företag, privat-
personer och ideella organisationer.
Prenumerationen kostar ingenting!

Är du nyfiken på Miljömagasinet
Väst? Kontakta Kerstin Josefsson,
0521 - 60 54 58 eller e-post:
kerstin.josefsson@o.lst.se

Miljömagasinet Väst
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Kampanjen Levande Land-
skap syftar till att med hjälp av
rådgivning och kurser öka för-
ståelsen för natur- och kul-
turvärden knutna till natur-
betesmarker, slåtter-ängar och
landskapselement.  Målsätt-
ningen är att sprida motivation
och kunskaper om skötsel till
de lantbrukare som brukar och
hävdar dessa miljöer. Här
presenteras det kursutbud
länsstyrelsen erbjuder under
våren och sommaren 2003.

Alla kurser startar klockan 18:30,
om inget annat ange.

Kurserna är kostnadsfria för delta-
garna, men ta med egen fikakorg till
utomhusaktiviteterna. För alla fält-
vandringar och för röjningskurser som
kommer att hållas ute, tänk på att ta
med lämpliga kläder och väl rengjorda
skor/stövlar (smittorisken).

Sista datum för anmälan är en vecka
före kursdatum. Det gäller dock inte
för kurserna i slutet på maj, då anmä-
lan ska ske snarast. Vid begränsat del-
tagarantal gäller att du är först till
kvarn.

Du anmäler dig på:
kurser.lantbruk@o.lst.se (namn,
adress, telefonnr, kundnr och antal
deltagare samt vilken kurs det gäller
(plats och datum)) eller med ett te-
lefonsamtal till

Gunilla Bertilsson 031-60 59 77
Maria Ohlsson 031-60 59 78
Bengt Larsson 0521-60 56 95
Kerstin Folkelius 0521-60 56 47
Elin Isaksson 0501-60 58 07
Alfred Akersten 0501-60 58 36

Tid och plats kan ändras –
kom ej oanmäld!

Kultur- och
naturvärden i
odlingsland-
skapet
Vårt landskap kan sägas vara en his-
toriebok som berättar om odlings-
landskapet olika natur- och kultur-
värden. På den här vandringen vill vi
visa hur du kan tolka och ”läsa” olika
förändringar i landskapet.

Vad kan vi göra för att sköta och
bevara t.ex. stenmuren och ängens
blommor till nästa generation? Vi vän-
der oss särskilt till dig som har miljö-
stöd med inriktning på kulturmiljöer
eller fina hävdgynnade betesmarker.

26 maj Falköpings kommun,
Gökhems kyrka

27 maj Tidaholms kommun,
Härja kyrka

28 maj Marks kommun,
Torestorps kyrka

2 juni Ulricehamns kommun,
Härna kyrka

12 juni Kungälvs kommun,
Solberga kyrka

Bondens hus
kvällskurs på
Byggnadsvård Nääs

Torsdagen den 12 juni klockan 18.00
-21.00

Kursprogram
våren/sommaren 2003

Floran i
betesmarkerna
Under den här endagskursen vän-
der vi oss till dig som vill veta mer
om den särskilda flora som finns i
betesmarkerna. Under kvällen pra-
tar vi om varför vissa växter växer
där de gör och tittar närmare på
några olika arter som hör hemma i
naturbetesmarken.

3 juni Skårtebo, Tranemo
4 juni Heljesgården vid

Hornborgasjön
4 juni Assbergs raviner,

Skene

Passar inte kursdatumen
eller vill du hellre få en
personlig rådgivning?
Hör av dig så bokar vi tid
för ett besök. Kontakt-
personer, samma som till
anmälan.

Den stora insatsen för att bevara lands-
bygdens bebyggelsemiljöer görs av
engagerade brukare som ser om sina
hus.
 Byggnadsvård Nääs vill därför
bjuda in dig som är lantbrukare till en
första kurs om äldre material och tek-
niker för vård av gamla hus. Under
en kväll på det sommargröna Nääs i
Lerums kommun kommer vi, med ut-
gångspunkt i utställningen på Källnääs
och byggnaderna på Nääs att lära oss
mera om fönster, panel, rötskydd och
färgtyper för vård av trähus. Vi kom-
mer också att titta närmare på lämp-
liga metoder för isolering av väggar,
golv och fönster.

Under kvällen serverar vi kaffe och
smörgås.

Utbildningskvällen är kostnadsfri och
ingår i kampanjen Levande Landskap.
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Hästar i  naturbetesmarker Lien och
slåtterängenHästarna utgör en stor och ofta outnyttjad resurs som landskapsvårdare.  Vi

pratar om för- och nackdelar med hästbete och hur du bäst planerar ditt som-
marbete. Har du en betesmark större än 0,1 ha? Då kan du söka miljöer-
sättning och vi berättar hur. Syftet med denna fältkurs är  att skapa förutsätt-
ningar för fler hästar i naturbetesmarkerna. Den vänder sig till såväl hästä-
gare som markägare och andra intresserade.

Tider och platser:
Tisdag den  8 juli kl. 16.00 – ca 19.00 N Rådane, Frändefors
Torsdag den 10 juli kl. 16.00 – ca 19.00 Viebo Gård, Floda
Onsdag den 16 juli kl. 16.00 – ca 19.00 Engelbrektsgården, Öglunda
Torsdag den 17 juli kl. 16.00 – ca 19.00 Lundagården, Timmele

Program
♦ Hästen som betesdjur och betesplanering.
♦ Så kan EU´s miljöstöd ge bättre ekonomi i ditt sommarbete
♦ Naturbetesmarkens biologiska värden och skötsel av dessa
♦ Beskrivning av olika typer av betesmark
♦ Frågor och diskussioner tas upp under kvällen

Anmälan senast den 1 juli 2003.

Kursledare
Marina Bengtsson, 031 - 60 59 93 marina.bengtsson@o.lst.se
Elin Isaksson, 0501 - 60 58 07 elin.isaksson@o.lst.se

Hamling och
lövtäkt

Utbildningsdag om skötsel av ängar
och hantering av lie.

Dagen omfattar historia, kultur, flora
och fauna i ängen samt inställning, slip-
ning och hantering av lien. Ta med
egen lie, gärna med eggskydd och
vispesticka.

Lördag 19 juli kl 10.00 -16.00
Samling vid hembygdsgården vid sko-
lan och kyrkan i Ödenäs. – 17 km från
Alingsås, sväng mot Hindås från väg
Borås-Alingsås. Under eftermiddagen
deltar man i Ödenäs hembygds-
förenings slåttergille på den intressanta
ängen ”Bryngels gärde”
Kursledning: Ingemar Zachrisson,
Hemsjö 0322 - 500 95, Åke Carlsson,
Siene Vårgårda,  Ewald Johnsson,
Lennart Johnsson, Håkan Johnsson.

Onsdag 20 augusti 10.00-
16.00
Skultorp strax söder om Skövde
Medtag matsäck för dagen och
oömma kläder. Du blir bjuden på
eftermiddagsfika på slåttern. Efter
kursen slås sedan en äng tillsammans
med Naturskyddsföreningen.
Kursledning: Kurt-Anders Johans-
son  0500 - 41 17 80.

Välkommen till en
innehållsrik sommardag!

I slutet av sommaren kommer vi att
ordna ett kurstillfälle där vi provar
på hamling och lär ut metoder och
historia kring denna traditionsrika
foderinsamlingsmetod.

Plats: Skantås, Ale kommun

Välkommen med din intresse-
anmälan till någon av våra kontakt-
personer.

Inventering av
ängar och betesmarker 
Länsstyrelsen fortsätter detta år med
inventeringen av de mest värdefulla
ängarna och betesmarkerna i länet.
Vår personal kommer att besöka
markerna under maj-september för
att registrera de natur- och kultur-
värden som finns. Syftet är att få en
bättre information om dessa marker
än vad som finns idag. 

Inventeringen har ingen koppling till
EU-stöden, besöket är därför inte
någon kontroll. Arbetet är mycket

omfattande (omkring 10 000 ängar
och betesmarker skall inventeras) vil-
ket innebär att länsstyrelsen inte har
någon möjlighet att kontakta berörda
markägare och brukare vid besöken.
Har du frågor är du välkommen att
kontakta länsstyrelsen.

Kontaktpersoner är David Lindberg,
Borås (031 - 60 59 91), Elin Isaksson,
Skara (0501 - 60 58 07) och Lars Jo-
hansson, Uddevalla (0521 - 60 56 30).

Foto: Jesper Eggertsen
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KulturturismKulturturismKulturturismKulturturismKulturturism
– även något för– även något för– även något för– även något för– även något för
jordbrukare?jordbrukare?jordbrukare?jordbrukare?jordbrukare?

Då Västergötland kanske är
Sveriges äldsta odlings-
bygd finns här många,
vackra och tydliga spår av
människan. Detta är bön-
derna i Västergötland stolta
över och många är duktiga
på att berätta om land-
skapets historia.

I exempelvis England har det blivit
mycket populärt att åka runt på
landsbygden och höra om gårdar-
nas och bygdens historia. För många
lantbrukare har det blivit en viktig
kompletterande verksamhet. Under
sommaren kommer därför länssty-
relsen att arrangera studiebesök på
temat ”Kulturturism på landet”.

Vi börjar våra temakvällar i centrum av Skaraborg

Välkomna tillVälkomna tillVälkomna tillVälkomna tillVälkomna till

Skallmeja lantbruksmuseum, StubbagårdenSkallmeja lantbruksmuseum, StubbagårdenSkallmeja lantbruksmuseum, StubbagårdenSkallmeja lantbruksmuseum, StubbagårdenSkallmeja lantbruksmuseum, Stubbagården
SkallmejaSkallmejaSkallmejaSkallmejaSkallmeja

hos Lantbrukare Mats Nilssonhos Lantbrukare Mats Nilssonhos Lantbrukare Mats Nilssonhos Lantbrukare Mats Nilssonhos Lantbrukare Mats Nilsson
Onsdag den 11 juni kl.19.00Onsdag den 11 juni kl.19.00Onsdag den 11 juni kl.19.00Onsdag den 11 juni kl.19.00Onsdag den 11 juni kl.19.00

(Medtag kaffekorg)
Vägbeskrivning: från E 20 in genom Ardala, vid första
fyrvägskorsningen, tag vänster mot Saleby. Efter ca 4 km
skylt Skallmeja 1 höger.  Kör förbi kyrkan. Kör in på väg
Ändegården (gul-röd skylt) 600 m Stubbagården,
Skallmeja lantbruksmuseum.

Temakvällarna EU-finansieras inom landsbygdsprogrammet K2.

Spännande idéer
Serverar du historiska rätter i ditt
gårdscafé, har galleri på gården el-
ler friluftsteater på dina fält, eller vi-
sar upp din hembygds kultur på nå-
got annat spännande sätt på en gård
någonstans i Västra Götalands län?
Vill du ställa upp som värd vid en
”Tema – kväll”?

Hör av dig senast den 1 juni, till
Kirsten Jensen, e-post:
kirsten.jensen@o.lst.se, tel. 0501 -
60 58 04 alternativt 070  - 571 53 51
eller fax. 0501 - 60 58 20 eller
Berit Nordlander 0501 - 60 58 32,
070 - 267 32 44.

Vi gör en lista över kommande
”tema-kvällar”. Den 10 juni publice-
ras listan på Länsstyrelsens hemsida,
www.o.lst.se och under landsbygds-
utveckling. Ni kan också få listan ge-
nom att kontakta oss.

Ett bra sätt att lära sig mera
är att åka med på en
studieresa och utbyta
erfarenheter och skaffa
kunskap om olika kombi-
nationsverksamheter för
lantbrukare

– Vi avreser den 5 oktober från Göte-
borg med föreläsningar/ kurs både på
utresan och hemresan. Vi besöker
stora biodlare med förädling av honung
i Berwick upon Tweed, gårdsmejeri i
trakten kring Perth, småskalig
livsmedelsförädling nära Balmoral och
gårdsbutiker i kanten av skotska hög-
landet. Landsbygdsturism  och föräd-
ling av trädgårdsprodukter  i närheten
av Edinburgh samt turism på lantgård
mm i trakten av Glasgow innan vi den
10:e är åter i Newcastle.

Resan finansieras inom det svenska
miljö- och landsbygdsprogrammet.
Deltagarna betalar för övernattning
och mat.

Pris för resa med halvpension
4550  kr.
Tillägg för enkelrum 900 kr och frivil-
ligt avbeställningsskydd 120 kr per per-
son.

Välkommen med din an-
mälan senast den 10 juni till
Lars Lindberg tel. 0501 - 60 58 35,
Berit Nordlander 0501 - 60 58 32, fax.
0501 - 60 58 20 eller via nätet på
adress: kurser.lantbruk@o.lst.se

Res och lär!

Studieresa
till

Skottland
5-11

oktober
2003
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Välkommen till Lärjeåns Trädgårdar!
Lärjeåns Trädgårdar i den
mångkulturella förorten
Angered norr om Göteborg
är ett resultat av utställningen
”Trädgård till nytta och nöje”
på Angereds kulturhus Blå
Stället 1984.

Kurs i höst
I höst har du som är landsbygds-
företagare chansen att gå på kurs i
Lärjeåns Trädgårdar. Kursen ingår i
vårt EU-finansierade K2-program
som skall medverka till att utveckla
landsbygden. Till skillnad mot tidigare
aktiviteter om småskalig förädling
kommer kursen i Lärjeåns Trädgårdar
även att handla om olika hantverk och
ett helhetstänkande hur man driver en

verksamhet ”med många grenar”.
Kursen kommer att omfattar 6 da-
gar 26 - 28 augusti, 30 september
samt 1 - 2 oktober. Kursprogrammet
är inte fastlagt men det utgår från
verksamheten i Lärjeåns Trädgårdar.
Kursledare blir personalen i trädgår-
den och resurspersoner i det nätverk
som man har byggt upp. Ämnen som
vi funderar kring är pilslöjd, blomster-
arrangemang, kanske lite keramik, hur
man ordnar ett växthuscafé och en
butik med det ”lilla extra” som är svårt
att förklara utan måste upplevas. Små-
skalig äggproduktion med frigående
hönor, biodling, alla sorters grönsaker,
blommor och örter finns det också
möjlighet att studera. Dessutom kom-
mer vi att liksom i tidigare kurser att
ta upp regelverket kring livsmedels-
lokaler, marknadsföring och ekonomi.

För mera upplysningar om kursen
ring Anders Ryberg, kursansvarig, tel.
031 - 60 51 85, fax. 031 - 60 51 54,
mail anders.ryberg@o.lst.se, Roy
Runmark, tel. 031 - 60 52 32 eller  Berit
Nordlander, tel. 0501 - 60 58 32.

Text: Anders Ryberg,
Bild: Lärjeåns Trädgårdar

Daniel och Anna hälsar välkommen till säsongens kurser i Lärjeåns Trädgårdar i
Angered!

Växthuset används både till café och odling Artikeln delfinansieras av EU.

Men det hände inte särskilt mycket
innan Daniel Hörberg Björklund och
Anna Sahlberg tog ledningen för pro-
jektet år 2000. Daniel och Anna som
är trädgårdsutbildade på Järna-semi-
nariet har på endast två år förvandlat
en leråker vid Lärjeåns dalgång till en
blomstrande oas och en träffpunkt för
svenskar och invandrare. Förutom att
vara ett odlingsprojekt är Lärjeåns
Trädgårdar även ett projekt för bygg-
nadsvård. Huvudbyggnaden är ett
gammalt magasin från Göteborgs
hamn som har fått ett nytt liv i för-
orten. Magasinet inrymmer bl.a. kök,
caféservering, butik och utställnings-
lokal. Växthuset är ett gammalt trä-
hus av ett slag som vi har allt färre
kvar av. Det stod ursprungligen i
Stockholmstrakten och har renoverats
av Daniel som även är snickarutbildad.
Den som inte har bil tar sig lätt och
snabbt till Angered med spårvagn 8, 9
eller 10 från centrala Göteborg.

Information om aktiviteter och öppet-
tider får du på tel 031-330 16 17 eller
på hemsidan www.larjean.org
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Läkande trädgårdar

Begrepp som grön reha-
bilitering, trädgårdsterapi
och naturlig laddning hörs
allt oftare i debatten kring hur
vi skall komma tillrätta med
höga ohälsotal, utbrändhet
och kostsamma sjukskriv-
ningar.

bilitering” vid Sveriges Lantbruks-
universitet på Alnarp.

Trädgårdar för rehabilitering
allt fler
Flera rehabiliteringsträdgårdar har
under senare år anlagts vid svenska
sjukhus. Tidigt ute var t.ex. Danderyds
sjukhus. Sedan 1986 finns där en
träningsträdgård för patienter som
drabbats av hjärnskador efter stroke
eller trafikolyckor. I trädgården tränas
patienternas balansförmåga, fin-
motorik, minnes- och koncentrations-
förmåga. Även LRF är verksamma
inom området ”grön rehabilitering”.
Sedan 2001 driver man projektet ”Na-
turlig Laddning” som syftar till att flera
landsbygdsföretag skall kunna tillhan-
dahålla friskvård.

Tematräffar om grön
rehabilitering
För att visa på lantbrukets och
trädgårdsnäringens möjlighet att spela
en aktiv roll som entreprenör inom
området grön rehabilitering kommer vi
att ordna tre tematräffar under juni
månad.

♦ Tisdag den 10 juni kl 13.00
hos fam Dahlin, Orustgönt, Henån.
Verksamheten där innebär att man
efter förmåga deltar i växthusodlingen
av blommor och kryddväxter. Det
havsnära läget med  goda möjligheter
till promenader påskyndar säkert
också tillfrisknandet.

♦ Onsdag den 12 juni kl 13.00
hos Lärjeåns Trädgårdar i Angered.
Här medverkar trädgårdsmästaren
Daniel Hörberg Björklund och Sanna
Ottosson som förutom att hon ansva-
rar för kök och caféserveringen är
utbildad läkepedagog från Järna-
seminariet. Förutom att delta i det dag-
liga trädgårdsarbetet finns här möjlig-
heter att vandra i Lärjeåns dalgång.

♦ Tisdag den 17 juni kl 13.00
hos Maria Wardin, Korsgården,
Floby. Hos Maria som även är ekolo-
gisk grönsaksodlare kommer vi att
diskutera rekreation i lantlig miljö.

För mera upplysningar ring Anders
Ryberg, kursansvarig, tel. 031 -
60 51 85, fax. 031 - 60 51 54, mail
anders. ryberg@o.lst.se, Roy
Runmark, tel.  031 - 60 52 32 eller Berit
Nordlander, tel. 0501 - 60 58 32.

Att naturupplevelser, parker och träd-
gårdsarbete har goda effekter på häl-
san är ingen nyhet. Redan på 1800-
talet omgavs hospitalen av vackra
parker och trädgårdar. Parken skulle
ge lugn och stillhet och trädgårds-
arbetet förbereda patienterna för livet
utanför sjukhuset. Senare under 1900-
talet försvann helhetssynen på män-
niskan och andra former av arbetste-
rapi infördes.

Forskning stärker att
grönska läker
Under senare år har en rad forskare
visat att grön utemiljö har en positiv
inverkan på vårt fysiska och psykiska
välbefinnande. Effekten är rogivande
och lugnande, patienter med utsikt över
ett grönområde tillfrisknar fortare,
Alzheimerpatienter får färre aggres-
siva utbrott o.s.v. I USA har kurser i
trädgårdsterapi (horticultural
therapists) hållits sedan 1972. I Eng-
land hölls de första kurserna i
Therapeutic Horticulture 1992 och i
Sverige finns sedan 1998 tiopoängs-
kursen ”Trädgård och park som reha-

Alnarps nyöppnade terapiträdgård mellan Lund och Malmö erbjuder
rehabilitering genom vistelse och aktivitet i trädgård och natur

Inte bara trädgårdsarbete utan även avslappning och vila är viktigt i Alnarps
rehabiliteringsträdgård.
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Aktiv fritid

Efterhand som fritid och antalet se-
mesterdagar ökar vill många få mera
utbyte av ledigheten än att ligga på
badstranden. Det kan vara något en-
kelt som ett besök i en trevlig gårds-
butik, fika eller att äta något. Många
vill veta mera om lantbruk och träd-
gård. Att få gå in i ett större växthus
och se hur man odlar grönsaker och
blommor kan vara en stor upplevelse.
Kanske kan man även få några goda
råd på köpet av trädgårdsmästaren.

Lära sig något nytt
Vill man stanna kvar några dagar på
landet är Bo på lantgård en trevlig
semesterform inte minst för barnfa-
miljer. Det finns ca 500 medlems-
gårdar i projektet och antalet gästnätter
ökar stadigt. Information får man lätt
på Internet eller via kataloger som för-
nyas varje år. Många vill kanske delta
ännu mera aktivt och lära sig någon
ny färdighet under semestern. Det kan
gälla lieslåtter, trädgårdsodling, bloms-
terbindning eller olika hantverk med
anknytning till natur, trädgård och lant-
bruk. För den historiskt intresserade
finns det möjlighet att besöka äldre
park- och trädgårdsmiljöer.

Trädgårdar i tiden
Vill man vara mera aktiv ordnas
ibland läger i trädgårdsrestaurering av
Svenska föreningen för byggnadsvård.
Grön turism ligger i tiden. År 2000
upplagan av Upptäcktsresan (Svenskt
Kulturarv – ett projekt från Riksan-
tikvarieämbetet och Statens
Fastighetsverk) ägnades nästan helt åt
trädgårdar och parker med massor av
värdefulla tips om besöksmål med an-
knytning till det gröna. I förordet skrev
chefredaktören för Upptäcktsresan,
Lena Sjölin: ”Temat för årets utgåva
av Upptäcktsresan kändes naturligt –
det handlar om vårt gröna arv. Över
hela landet restaureras örtagårdar och

Tematräffar
om turism och kulturarv

♦ Onsdag den 6 augusti kl 13.00
hos Ingvar Arvidsson, Arvidssons
handelsträdgård, Borås. Ingvar
Arvidsson driver en genuin äldre han-
delsträdgård med träväxthus och driv-
bänkar och blandad produktion av
grönsaker och blommor. Miljön är
mycket uppskattad av kunderna och
de ekologiska trädgårdsprodukterna
säljs direkt till konsument från träd-
gården.

För att visa på vilka möjligheter som
finns inom turismen och det gröna
kulturarvet ordnar vi fyra tematräffar
under augusti och september.

♦ Tisdag den 5 augusti kl 13.00
hos Marie-Louise Abrahamsson,
Växthuset, Ulvesund, Ljungskile.
Marie-Louise driver en äldre handels-
trädgård med butik och nybyggt kök
och växthuscafé. Hon har också letat
upp och dokumenterat de femton (!)
handelsträdgårdar som förr fanns i
Ljungskile. Växthuset arrangerar även
utställningar och föredrag m m.

♦ Tisdag den 2 september kl
13.00 hos Kristina och Björn Lind-
bergh, Vin och Pimpinella, Hellekis.
Kristina och Björn driver restaurang
och turistverksamhet i en gammal fin
herrgårdsmiljö. Matgästerna sitter un-
der en vinranka i ett av växthusen. Vi
får även information om herrgården,
den vackra parken och övrig turist-
verksamhet på Kinnekulle där ma-
karna Lindbergh också driver restau-
rang Högkullen.

♦ Onsdag den 3 september kl
13.00, Restad gårds trädgårdar ut-
anför Vänersborg. Den gamla
sjukhusträdgården drivs vidare med
odlingar i växthus, drivbänkar och på
friland. Trädgården, med vacker utsikt
över Göta älv, var förr en integrerad
del i sjukhusparken och bidrog till sjuk-
husets försörjning. Vi får också tillfälle
att titta på en fin, liten samling av gamla
trädgårdsverktyg.

För mera upplysningar ring Anders
Ryberg, kursansvarig, tel. 031 - 60 51
85, fax. 031 - 60 51 54, mail
anders.ryberg@o.lst.se, Roy
Runmark, tel. 031 - 60 52 32 eller Be-
rit Nordlander, tel. 0501 - 60 58 32.

Historiska miljöer värda att bevara.
Trädgårdsmästare Carl Gustaf Lindgren
framför sin vindruvsodling på Riddarekulla
utanför Kungsbacka i början av 1900-
talet (Vallda hembygdsbok 2002)

Turismen är världens
snabbast växande närings-
gren. Utvecklingen går från
massturism mot mera
skräddarsydda aktiviteter
som kulturturism, lantbruks-
och trädgårdsturism.

parker och museiträdgårdar. Forsk-
ningen går i grönt – det skrivs C-upp-
satser och doktorsavhandlingar om
alléer, orangerier och medeltida
klosterträdgårdar. Fingrarna i jorden
är högsta mode”.

Artiklarna delfinansieras av EU.

Alla Tematräffarna om läkande
trädgårdar och turism och kultur-
arv ingår i vårt EU-finansierade
K2-program.
Anmälan senast 14 dagar före
respektive tematräff eller kurs.

Text och bild där inget annat anges:
Anders Ryberg
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Vårt kulturarv i en vattenspegel

Många som arbetar inom
jordbruket vet väl våt-
markernas vikt för den
biologiska mångfalden och
deras värde som närings-
fällor inom jordbruket. Mindre
känt är kanske de stora och
varierade kulturmiljövärden
som är knutna till våtmarkerna.

förr framför allt som slåttermarker för
vinterfoder till kreaturen och vid av-
sides belägna marker byggdes
hölador. Idag finns det inte så många
mad- och ängslador kvar. De har inte
längre någon praktisk funktion för vårt
moderna jordbruk men kring Herr-
ljunga och södra Falköping finns flera
bevarade lador.

De stora sjösänkningarna
Under 1700- och 1800-talen hamnade
Sverige i en försörjningskris och ma-
ten räckte inte till. För att öka produk-
tionen infördes nya odlingsmetoder –
sjöar sänktes, våtmarker och moss-
mark dränerades så att ny åkermark
tillkom. Den nya åkermarken kom att
kallas för mossodlingar, madåkrar el-
ler havreåkrar. De här åkrarna blev
efter ett par år allt för blöta och sanka
för fortsatt odling och övergavs. Idag
ser vi spåren efter denna odling i form
av igengångna diken och tegindelning.

Ett av de femton miljökvalitetsmål
som riksdagen antagit är Myllrande
våtmarker. Här slår man fast att
”Våtmarkernas ekologiska och vatten-
hushållande funktion i landskapet skall
bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden”. Detta innebär
bl.a. att det skall finnas våtmarker av
varierade slag, med bevarad biologisk
mångfald och kulturhistoriska värden.
Målet Myllrande våtmarker sam-
spelar också med miljökvalitetsmålet
Ingen övergödning. Ett syfte är att

minska växtnäringsläckaget från
jordbruksmark och gynna den biolo-
giska mångfalden.

Anlägg våtmarken rätt
Under de senaste hundra åren har ca
900 000 ha våtmarker försvunnit i
Sverige. I Västra Götalands län behö-
ver ca 3 000 ha våtmarker och små-
vatten i åkermark skapas om miljö-
målet Ingen övergödning ska nås
senast 2010. För att nå största möjliga
miljönytta är det avgörande var vi pla-
cera våra nya våtmarker. De bör i för-
sta hand fungera som effektiva
näringsfällor men de medför dessutom
att den biologiska mångfalden, flora
och fauna ofta gynnas.

Men det är också viktigt att de ges
en bra placering i landskapet utifrån
ett kulturhistoriskt perspektiv så att
våtmarkernas historiska betydelse be-
varas och synliggörs. ”Alla spår, både
kulturhistoriska och biologiska, som till-
sammans visar hur våtmarkerna ge-
nom tiderna utnyttjats som en natur-
resurs utgör våtmarkernas kulturarv”
heter det i en rapport om
Våtmarkernas kulturarv från Riksan-
tikvarieämbetet.

Ann-Charlott Hajdu-Rafis
Borås

När de första människorna kom till
vårt land var tillgången till färskt vat-
ten avgörande för var man valde att
leva och bo. En källa som höll vatten
året om värderades högt! Lämningar
från olika tider berättar om olika verk-
samheter som människan företagit sig
under flera årtusenden vid och i
våtmarkerna. Det kan vara trä-
konstruktioner efter hus t.ex. vid
Tulebomossen i Mölndals kommun.
Det kan också vara föremål som tap-
pats eller med vilje offrats i våtmarken.
En jordbrukare i Fröslunda på
Kållandsö plöjde 1985 fram sexton
halvmeterstora bronssköldar vilka är
mer än tvåtusen femhundra år gamla.
Åkern var en tidigare utdikad våtmark!

Madmarkslåtter
Våtmarkerna kan också innehålla spår
efter våtmarksslåtter, fasta fångstred-
skap s.k. katsor, torvtäkt eller järn-
utvinning. Våtmarkerna utnyttjades Artikeln delfinansieras av EU.

Foto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis
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Vill du se Skåne i sommar?Vill du se Skåne i sommar?Vill du se Skåne i sommar?Vill du se Skåne i sommar?Vill du se Skåne i sommar?

Tisdagen den 24 juni åker vi.Tisdagen den 24 juni åker vi.Tisdagen den 24 juni åker vi.Tisdagen den 24 juni åker vi.Tisdagen den 24 juni åker vi.
Hemkomst på kvällen den 25 juni.Hemkomst på kvällen den 25 juni.Hemkomst på kvällen den 25 juni.Hemkomst på kvällen den 25 juni.Hemkomst på kvällen den 25 juni.

Bland annat följande står på programmet:

•     Swalöf WeibullsSwalöf WeibullsSwalöf WeibullsSwalöf WeibullsSwalöf Weibulls utsädesförädling i Landskrona där vi
bekantar oss med kända och okända spannmålssorter.
Mannen bakom Kosack, Gunnar Svensson guidar i fält

•     Borgeby fältdagarBorgeby fältdagarBorgeby fältdagarBorgeby fältdagarBorgeby fältdagar, Sveriges största fältdagar med
demonstrationsfält, maskinvisningar och utställningar

•     GårdsbesökGårdsbesökGårdsbesökGårdsbesökGårdsbesök på en Skånegård

•     Trelleborgs däckfabrikTrelleborgs däckfabrikTrelleborgs däckfabrikTrelleborgs däckfabrikTrelleborgs däckfabrik där vi tittar på tillverkningen och
diskuterar markpackning

• Alnarp  Alnarp  Alnarp  Alnarp  Alnarp med     information om Greppa Näringen samt
rundvandring

Resan utgår från Skaraborg via Trollhättan & GöteborgResan utgår från Skaraborg via Trollhättan & GöteborgResan utgår från Skaraborg via Trollhättan & GöteborgResan utgår från Skaraborg via Trollhättan & GöteborgResan utgår från Skaraborg via Trollhättan & Göteborg

Du betalar bara Du betalar bara Du betalar bara Du betalar bara Du betalar bara för kost och logi. Hotell ej ännu bestämt, men
priset ligger normalt mellan 400-600 kronor per person.

FörfrågningarFörfrågningarFörfrågningarFörfrågningarFörfrågningar görs till Kajsa Lycke, 0521-60 56 78 eller
Kristian Jochnick 0706-578 978

Anmälan Anmälan Anmälan Anmälan Anmälan senast fredag 13 juni görs till Gunilla Alexandersson,
0521 - 60 56 74 eller Ing-Marie Berggren, 0501 - 60 58 03.

Så kom till skott ta med frugan/gubben eller den anställde för två
dagar i Skåne.

Resan räknas som fortbildning i REKO.
Resan delfinansieras av EU.

Vad kostar
maskinen
att köra?
Behöver du kunna sätta ett pris per
timme för en maskin? Du kanske räk-
nar på kostnaden för dina maskiner,
kostnaden för samarbete eller vad det
skulle kosta att leja en maskin. Då kan
du få vägledning i Maskinkostnader
2003. Där har vi maskinkonsulenter
räknat ut timkostnader för lantbrukets
maskiner, dels vid normal användning
och dels vid kortare årlig användning.

Några exempel:
• Traktor 4WD 70 kW, med förare
och bränsle 500 tim/år 358 kr/tim

• Skördetröska 3,6 m, med förare
och bränsle 130 tim/år 898 kr/tim

• Växelplog, 4-skärig, buren 1 3 0
tim/år 158 kr/tim

Det finns också förklaringar till beräk-
ningarna, kalkylexempel och uppgifter
om avverkning m.m.

Beställ Maskinkostnader 2003 hos:

• Maria Ohlsson 031 - 60 59 78
• Kerstin Folkelius 0521 - 60 56 47

Priset är 100 kr inkl. moms. Inbetal-
ningskort bifogas.

Robert Thorsén, Uddevalla
Lars Neuman, Borås

Udda kulturer och småskalig förädlingUdda kulturer och småskalig förädlingUdda kulturer och småskalig förädlingUdda kulturer och småskalig förädlingUdda kulturer och småskalig förädling
Detta är temat för vår studieresa till Småland den 13-15 augusti.
På Torslunda försöksstation tittar vi på odling och förädling av
orientaliska grönsaker, havtorn och amaranthus. På vägen dit

besöker vi småskaliga producenter av sylt och hudvårds-
produkter samt turist och kursarrangörer.

Information: Kisten Jensen, kirsten.jensen@o.lst.se,
tel 0501-60 58 04

Anmälan senast den 1 juli: till kurser@o.lst.se
eller till Kirsten Jensen. Aktiva yrkesodlare har företräde.

Resan delfinansieras av EU
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Demonstrationsodlingar 2003
Hur ska fånggrödan etableras? Hur mycket svampmedel behövs till vetet? Vilka åkerbönssorter går bäst eller
ska man prova lupin? Vilka vallfröblandningar fungerar bra till ekologisk odling?

Detta är bara några av alla de frågor som vi tar upp i demonstrationsodlingarna runt om i länet. Kom gärna och titta
och se hur det fungerar i fält. Demonstrationsodlingarna kommer att visas i samband med fältvandringar under sä-
songen, men om du är intresserad av att titta själv så hör av dig till kontaktpersonerna nedan.

Fet kursiv text innebär att demonstrationsodlingen är ekologisk.

Nr Plats Ämnen Ansvarig organisation Kontaktperson Telefon

1 Tingvall Grönfoder, insådd HS Väst Lars Olrog 0524 - 282 27
Skördesystem vall
Ogräsharvning vårsäd
Vallfröblandningar

2 Tanum Gödsling till vall HS Väst Morgan Lundqvist 0521 - 26 04 56

3 Kville Bekämpning åkertistel HS Väst Åsa Käck 0521 - 26 04 60

4 Dingle Åkerböna, sorter och HS Väst Lars Olrog 0524 - 282 27,
insådd 0522 - 65 39 23
Höstraps odlingsteknik
Ogräsreglering morötter Marie Grane
Sorter havtorn
Dosanpassning ogräs Rolf Dahlborg

4 Dingle Potatis: Sorter och Naturbruksgymnasiet Dingle Lars Olrog 0524 - 282 27
ogräsbekämpning

5 Spekeröd Sorter sallat HS Väst Marie Grane 0522 - 65 39 23
Sorter örter

6 Säve Sedimentfälla HS Väst Peter Skruf 0521 - 26 04 59

7 Mellerud Dosanpassning, svamp HS Väst Martin Niklasson 0521 - 26 04 68

8 Trollhättan Sedimentfälla HS Väst Peter Skruf 0521 -2 6 04 59

9 Söne Speltvete och lantsorter Länsstyrelsen Jan Hill 0501 - 60 58 24

10 Lanna, Saleby Ogräsharvning vårsäd SLU Johan Roland 0510 - 53 00 05
Sorter trindsäd
Ogräsharvning trindsäd
Fånggröda höstvete
Gröngödsling avslagning
Dosanpassning, svamp
Dosanpassning, ogräs
Fånggröda – etablering
Fånggröda – ogräsmedel

11 Fölene Proteingrödor Skara Semin Hans-Erik Andersson070 - 572 90 25

12 Bredgården Stallgödsel till vall HS Sjuhärad Jan Jansson 032 5- 402 72

13 Dalstorp Vallfröblandningar HS Sjuhärad Jan Jansson 0325 - 402 72

14 Rådde Vallfröblandningar HS Sjuhärad Jan Jansson 0325 -4 02 72

Ogräsharvning vårsäd
Proteingrödor
Bekämpning av kvickrot
Odling av lupin
Sedimentfälla
Gödsling till vall

15 Sätila Vallfröblandningar HS Sjuhärad Jan Jansson 0325 - 402 72

Artikeln delfinansieras av EU.
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Besök ekologiska gårdar
Hur fungerar den ekologiska
odlingen och djurhållningen
i praktiken? Besök dina
kolleger och se efter själv.

I vårt område finns 22 demonstrations-
gårdar inom ekologiskt lantbruk. Hit
är du välkommen för att studera eko-
logisk odling och djurhållning. Går-
darna finns beskrivna översiktligt i den
nya broschyren ”Demonstrations-
gårdar för ekologisk odling och djur-
hållning”.

Broschyren har gjorts
av Länsstyrelsen och
du kan beställa den
kostnadsfritt via e-post
( s y l v i a . p e r s s o n
@o.lst.se) eller telefon
(0501-60 56 74, Gunilla
Alexandersson).

Jan Hill
Skara
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Ekologisk grönsaksodling på
frammarsch?

Trädgårdsnäringen i Sverige
har som andra branscher
genomgått och genomgår en
strukturrationalisering. Små
företag slås ut, stora blir
större. Prispressen från
importen – egentligen från
grossist- och handelsleden –
är mycket kraftig.
Även den ekologiska grönsaksodlingen
har pressats hårt och flera etablerade
odlare har slutat. Samtidigt har politi-
kerna i Västra Götalandsregionen va-
rit offensiva och satt upp stora mål för
ökad andel ekologiska och närodlade
livsmedel i de offentliga storköken. Nu
kommer offensiva odlare och sätter sig
på skolbänken för att bli duktiga eko-
logiska grönsaksodlare.

Sista steget haltar
Västra Götalandsregionen har i två år
drivit projekt Näreko, som syftat till att
öka mängden ekologiska och när-
odlade livsmedel i regionens offentliga
storkök. Projekt Näreko är nu avslu-
tat, men målsättningen är fortfarande
att inom regionens storkök ska 5 %
av konsumtionen utgöras av ekolo-

verera och samlasta med andra od-
lare. Många mindre nätverk kan se-
dan samarbeta till större. De befint-
liga Samodlarföreningarna kan vara
viktiga delar i samarbetet.

När det gäller de efterfrågade
mängderna från bl.a. regionen kan
man konstatera att de är stora och ger
möjlighet till kraftigt ökad odling, om
man bara kan få en god ekonomi.

Kunskap nödvändig för
framgång
För att lyckas med grönsaksodlingen
måste man självklart ha mycket kun-
skap om odlingsteknik, maskiner, eko-
nomi och marknad. Det gäller att und-
vika några vanliga fallgropar. Speci-
ellt viktigt inom grönsaksodlingen är
att före sådd/plantering veta vem som
ska köpa produkterna och vilka voly-
mer, kvaliteter, leveranstider etc. som
köparen kräver. Likaså gäller det att
hitta den rätta skalan, som dels ger
rationellt arbete och som tillåter att
man kan rationalisera och mekanisera
driften till ”rätt” nivå. Det är speciellt
plantering, ogräsbekämpning och
skörd som är mycket arbetskrävande
moment och som kräver mekanisering
och mycket kunskaper.

giska livsmedel och andelen ska öka
med 5 % per år. Arbetet fortsätter, inte
minst med att få varan på ett smidigt
sätt från producent till kund. Tyvärr
visar det sig att problemen ofta är
större än vad man som odlare klarar
och därför blir sista biten av produk-
tionen, dvs. leveransen till kund, hal-
tande. Det blir både dyr transport och
många timmar som försvinner i och
med att alla har sitt eget sätt att leve-
rera.

Ökad samverkan
Det börjar bli dags för odlarna att sam-
verka via nätverk av olika slag och
börja samtransportera i betydligt större
utsträckning än vad som sker idag.
Man måste också bli bättre på sin egen
närmarknad och verkligen tala om att
man finns och att det finns kvalitets-
produkter på nära håll.

En metod som prövats tidigare och
med gott resultat är att några odlare,
rätt belägna och med möjlighet till kort-
tidslagring av produkter, ställer upp
som ”nav” för ett antal kollegor. Hämt-
ning sker endast på dessa platser för
distribution ut till kund. Detta innebär
att även odlare med mycket begrän-
sade kvantiteter kan vara med och le-

Deltagare och kursledning på kursen Ekologisk odling av grönsaker – grundkurs i Skara.      Foto: Jesper Eggertsen
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skörd. Våra förväntningar på antalet
kursdeltagare överträffades flera
gånger. 44 personer har anmält sig och
kursen har delats upp i två; en i Skara
och en i Vänersborg.

Deltagarnas förväntningar
Kurserna startade under april och
Jordbiten var med vid ett kurstillfälle
i Skara. Vi frågade några deltagare
vilka förväntningar de har på kursen
och vad de tror är särskilt viktigt att
lära sig för en presumtiv ekologisk
grönsaksodlare:

Marie Louise von Essen, Tibro:
–  Jag vill bli en kunnig grönsaks-
odlare så jag kan starta med en yrkes-
mässig produktion. Grönsaksodlingen
kan utnyttja fler av gårdens många
nischer när det gäller t.ex. jordarter.
–  Särskilt viktigt tror jag det är att
lära sig växtnäringsbehovet för de
olika kulturerna.

Klas-Göran Larsson, Jung:
–  Jag vill skaffa kunskap för att kunna
starta med morotsodling på de lätta
jordar jag har på gården. Detta kan bli
ett bra komplement till spannmåls-
odlingen på lerjordarna.
–  Det viktigaste är att få bra bestånd,
att klara kväveförsörjningen och att
hålla ogräsen i schack.

Nedgång vänds till
uppgång?
Under några år har den svenska grön-
saksodlingen minskat. Det samma
gäller den ekologiska grönsaks-
odlingen. Från handeln har man pres-
sat priserna och trycket har varit starkt
att gå mot större enheter som kan ha
en specialiserad produktion och stora
leveranser. Den ekologiska odlingen av
grönsaker har under perioden 1996-
2000 minskat i de flesta delarna av
landet, utom i de sydligaste länen.
Även i Skåne minskar antalet odlare,
men arealen ökar. Den ekologiska
växthusodlingen ökade 1993-1999,
men har sedan minskat. Ungefär
samma sak har hänt med den ekolo-
giska bärodlingen.

Fulltecknad grundkurs
Kanske kan det nu finnas tecken på
att det i alla fall i Västsverige finns en
ny optimism inför trädgårdsnäringen.
Flera nya företag har etablerats inom
ekologisk trädgårdsproduktion. Läns-
styrelsen i Västra Götalands län har
under vintern bjudit in till en grundkurs
i ekologisk grönsaksodling.

Kursen omfattar 14 kursdagar ut-
spritt under året, med både teori och
praktik. Innehållet spänner över
odlingsplanering, gödsling, ogräsbe-
kämpning, bevattning, lagring, mark-
nad och ekonomi samt maskiner för
sådd, plantering, ogräsbekämpning och

Agneta Johansson, Od:
–  Jag vill lära mig mer om grönsaks-
odlingen för att se om jag kan hitta en
nisch som kan ge försörjning.
–  Det viktigaste är att ordna avsätt-
ning för produkterna.

Jordbitens reporter önskar kursdelta-
garna lycka till med kunskapsin-
hämtning och framtida satsningar inom
trädgårdsnäringen!

Jan Hill, Lars Lindberg
Skara

Artikeln delfinansieras av EU.

Fältvandring på Austad gård!Fältvandring på Austad gård!Fältvandring på Austad gård!Fältvandring på Austad gård!Fältvandring på Austad gård!
På Austad gård odlas en mångfald av
grönsaker och örter. Av dessa  använ-
der Tip Austad flera olika delar av
plantorna och får på detta sätt ett 150-
tal olika produkter som hon sedan säl-
jer. Tip Austad berättar om sin mycket
intressanta produktion på såväl friland
som i växthus. Hon har också ganska

speciella kontakter med köpare och
marknad.

På gården visar vi även upp två
demonstrationsodlingar. Den ena med
flera olika sorters sallat och den andra
med många olika örter. Här gör vi jäm-
förelser vad det gäller tillväxt, utseende
och känslighet för skadeangrepp.

 Vi ses tisdag den 5 augusti kl 18.00Vi ses tisdag den 5 augusti kl 18.00Vi ses tisdag den 5 augusti kl 18.00Vi ses tisdag den 5 augusti kl 18.00Vi ses tisdag den 5 augusti kl 18.00
Vägbeskrivning. Kör E6 söderut från
Uddevalla. Tag höger vid Stora Höga
motet. Kör höger i första rondellen mot
Spekeröd. I rondell nr 2 kör ni rakt
fram. Kör gamla E6, ca 3 km, tills ni
kommer till skylten: ”Harås 4”, och
sväng höger här. Tag sedan andra vä-
gen till höger och ni är framme strax.

Anmälan till Hushållningssällskapets
växel, tel 0522 - 65 39 00 senast tors-
dagen den 31 juli.
Kontaktperson Marie Grane Hushåll-
ningsSällskapet, 0522 - 65 39 23.

Medtag egen kaffekorg
Aktiviteten delfinansieras av EU.

Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!

Fördjupa dinaFördjupa dinaFördjupa dinaFördjupa dinaFördjupa dina
kunskaper ikunskaper ikunskaper ikunskaper ikunskaper i
ekologisk odlingekologisk odlingekologisk odlingekologisk odlingekologisk odling
av potatis!av potatis!av potatis!av potatis!av potatis!
En kurs med ett intressant upplägg
då första kursdagen följs upp av en
dag på höstkanten. Vi varvar teori
och praktik med hjälp av en kon-
sult från SPOR och genom att be-
söka odlare på deras gårdar. Där
vi får ta del av vårens odlings-
förväntningar och sedan se på hös-
tens resultat.

Kursstart tisdag denKursstart tisdag denKursstart tisdag denKursstart tisdag denKursstart tisdag den
3 juni i Vänersborg3 juni i Vänersborg3 juni i Vänersborg3 juni i Vänersborg3 juni i Vänersborg

Under kursens tar vi upp:
Sortval för ekologiska odlare,
odlingsteknik, maskiner, upptag-
ning, ekonomi, kvalitet samt ska-
dor på potatis.

Närmare beskrivning av plats och
schema får du efter din anmälan!

Anmälan till
Hushållningssällskapets växel tel.
0522 - 65 39 00 senast onsdagen
den 28 maj.
Information: Marie Grane tel
0522 - 65 39 23.

Kursen är kostnadsfri, varje delta-
gare betalar endast för lunch och
fika, eftersom aktiviteten del-
finansieras av EU.

Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!
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Åkerböna på Logården.                                                                Foto: Cecilia Lerenius

Åkerböna –
från nischgröda till populärt foder!

Odlingen av åkerböna på
ekologiska gårdar har ökat
de senaste åren, både på
gårdar med mjölkkor och på
spannmålsgårdar.

Odlingen av ärter har ofta
upplevts som osäker och
möjligheten att få in ytterligare
en kvävefixerande avsalu-
gröda i växtföljden har varit
viktigt för den ekologiska
spannmålsodlingen. Åker-
bönan har också ett mycket
högt fodervärde till nöt-
kreatur.

Åkerböna är en kvävefixerande ärt-
växt som odlas till foder. Marknaden
för åkerböna är begränsad, och innan
sådden ska man ha gjort klart med en
köpare. Åkerböna kan jämföras med
ärter och åkerböna har då dessa för-
delar:
+ Större odlingssäkerhet på lerjord
+ Ej samma problem med ärtrotröta
+ Hög skörd
+ Högre proteinhalt och högre en-

ergiinnehåll till idisslare
+ Högre höjd vid skörd och (ibland)

mindre spill än ärter

Men åkerbönorna har också nackde-
lar, annars vore odlingen avsevärt
större. Bland nackdelarna kan näm-
nas:
- Senare mognad
- Högre utsädeskostnad
- Högre innehåll av tanniner vilket

begränsar användningen till svin
och höns

- Lägre avsalupris
- Oförtjänt? dåligt rykte

Hur stor blir skörden?
Många lantbrukare som har provat
både ärter och åkerböna under flera
år har märkt att åkerbönorna oftast ger
högre skörd än ärterna. För båda

dessa grödor kan skörden under olyck-
liga omständigheter helt utebli. Ärte-
rna kan drabbas av kombinationen ärt-
rotröta, mycket nederbörd och packad
eller tät jord. Ärterna kan då vissna
ner eller ”drunkna”. Åkerbönorna kan
under sena år, med mycket nederbörd
och utdragen mognadsperiod, bli
mogna så sent att skörden blir väldigt
svår eller omöjlig. Men åkerbönorna
lägger sig inte ner som ärterna, utan
kan faktiskt stå kvar även med ett visst
snötäcke och skördas under sen höst
eller på vintern.

Logårdsförsök
På Logården utanför Grästorp har
båda grödorna odlats under många år
och där är medelskörden för ärter
1 960 kg/ha och för åkerböna 2 470
kg/ha (tabell 1). På Logården har man
övergivit odling av ärter till förmån för
åkerbönor.

Tabell 1. Skörd av ärter och
åkerbönor på Logården
1992-2002.
År Ärter Åkerbönor

kg/ha kg/ha
1992 - 1 300
1993 3 000 3 000
1994 3 300 2 600
1995 0 2 300
1996 3 500 3 500
1998 0 2 600
1999 - 2 800
2000 - 0
2001 - 3 800
2002 - 1 800/3 500
Medel 1 960 2 470

Krav på växtplatsen
Åkerböna går bäst på vattenhållande
jordar och trivs utmärkt på lerjord.
Eftersom åkerböna normalt står upp
ända tills den kan tröskas är inte sten
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samma hinder som för ärtodlingen.
Åkerbönorna trivs bäst i ett ganska
nederbördsrikt klimat. Den långa
mognadstiden gör att det är viktigt att
sådden kan göras tidigt.

Växtföljd
Åkerbönorna har inte samma problem
med ärtrotröta (Aphanomyces
eutiches ) som ärter. Ärtrotröta har
hittills inte hittats i fältodlad åkerböna,
men försök visar att om man odlar
åkerbönor och ärter ofta i växtföljden
riskerar man att få lägre skörd. Åker-
bönor i växtföljden kan sänka skörden
av ärter mer än skörden av åkerböna.

Fältobservationer 2002 visar att i
växtföljder där åkerböna återkommer
ofta (vart annat till vart fjärde år)  kan
man få tidiga angrepp av bönbladmögel
(Peronospora viciae f.sp. viciae) och
låg skörd.

Åkerböna placeras normalt mellan
två tärande stråsädesgrödor. Insådd av
fånggröda och gräsfrövall i åkerböna
kan fungera.

Sorter och utsäde
Sena sorter som Aurora och Scirocco
kan ge mycket hög skörd. Tidigare
sorter behövs och Kontu kan vara ett
bra alternativ. För att öka använd-
ningen till grisar och fjäderfä behövs
sorter med låg halt av tanniner, t.ex.
Columbo eller Gloria.

Tänk på att beräkna en tillräckligt
hög utsädesmängd när du ska odla
åkerböna. För att få ett bestånd med
70 plantor/m2, med sorten Aurora som
har en tusenkornvikt på 421 gram och
fältgrobarheten beräknas bli 85 %, så
blir utsädesmängden nästan 350 kg/ha.
Detta dyrbara utsäde gäller det att så
tidigt i fuktig jord (sådjup 5-10 cm be-
roende på fukt).

Våga odla böna!
Visst vågar du prova åkerbönor i din
ekologiska odling nästa år? Har du ler-
jord eller mycket sten är åkerbönorna
klart att föredra framför ärterna, likaså
i foderstaten till nötkreatur. Passa på i
sommar att titta på våra
demonstrationsodlingar med trindsäd
eller proteingrödor så får du se vilken
härlig gröda åkerbönorna kan vara.

Jan Hill
Skara

Sätt mål och planera
flyghavrebekämpningen
Vi som arbetar på Läns-
styrelsen i Västra Götalands
län kommer varje år i kontakt
med fält som har mycket
flyghavre. Vi måste på alla
sätt och tillsammans för-
hindra att flyghavren uppför-
ökas.

I värsta fall kan vi tappa kontrollen på
enskilda skiften. Det goda utgångsläge
vi har i länet att hindra flyghavren att
sprida sig till fler fält och nya områ-
den kan därmed gå om intet.

Ett led i flyghavrebekämpningen är
att vi alla, både jordbrukare och rådgi-
vare, håller frågan vid liv.

Varför så svårbekämpad?
Den viktigaste orsaken till att flyg-
havren är så svårbekämpad är att den
förökar sig så lätt och snabbt.

Den är normalt vårgroende och har
samma krav som på växtförhållanden
som våra vårsädesgrödor. Det inne-
bär att en vårsädesdominerad växtföljd
gynnar flyghavrens förökning. Av ta-
bell 1. kan man se att förökningen kan
gå mycket snabbt.

Tabell 1.
År Kärnskörd, Antal flyghavre-

korn kg/ha  plantor/m2

1966 3 080 72
1967 2 140 463
1968 2 650 141
1969  840 707
1970 1 080 801
1971 1 240 917
Antalet flyghavreplantor och
kärnskörd av korn i obehandlade
försöksrutor i ett långliggande
flyghavreförsök, åren 1966-1971.

Planera bekämpningen och
utnyttja växtföljden
Åtgärderna mot flyghavren bestäms
av förutsättningar för det enskilda fäl-
tet eller gården! Finns det mycket flyg-
havre blir första målet att få kontroll
och hindra vidare uppförökning. Det
finns många ställen i växtföljden där

flyghavren får chansen att uppförökas
och då kan flera års lyckad bekämp-
ning spolieras.

Flyghavrebekämpningen måste
därför planeras i växtföljden under
en längre tid och kompletteras
med en rad åtgärder för att bli ef-
fektiv.

Lite eller ingen flyghavre:
• Kontrollera alla fält regelbundet

under sommaren.
• Fält där flyghavre konstaterats,

handplockas 2-3 gånger under
sommaren. Det är viktigt att
plantan rycks upp med roten så att
nya vippor inte kan bildas.

Har du mycket flyghavre
behövs en bekämpnings-
plan:
1. På handplockningsbara skiften
ska du tillämpa samma princip som
vid ingen eller låg förekomst.

2. På ej handplockningsbara
skiften kan en bekämpning se ut
på följande sätt:
• En kombination av en varierad

växtföljd med ökad andel
höstsådda grödor, vallar, potatis
och oljeväxter och kemisk be-
kämpning.

• Odling av vårkorn där kemisk be-
kämpning kan göras effektivt och
efterkontroll med handplockning är
möjlig.

• Punktbehandlingar kan räcka om
du har märkt ut på vilka delar av
fältet som flyghavren finns.

• Regelbunden kontroll av alla fält
under sommaren, då inga prepa-
rat dödar all flyghavre.Artikeln delfinansieras av EU.
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Sök bidrag ur Flyghavre-
fonden senast 31 oktober
• Sista ansökningsdag för bidrag ur

Flyghavrefonden är den 31 oktober
samma år som fakturan är utfär-
dad.

• Bidragets storlek fastställs i no-
vember när inkomna ansökningar
sammanställts.

• Ange alltid bankkontonummer vid
ansökan.

Tänk på att :
• Alltid täcka Dina vagnar även vid

korta transporter, då flyghavre är
lättare än spannmål  och förflyt-
tas uppåt i ett lass.

• Det är mycket svårt att hand-
plocka i ärter och oljeväxter.

• Handplockning av stora mängder
flyghavre tar tid och det är stor
risk att du inte blir färdig innan
flyghavren drösar.

• Det inte går att göra en kemisk
bekämpning i havre.

Välj kemiska preparat efter
gröda
Flera preparat är verksamma mot
flyghavre t.ex. Event Super, Moni-
tor, Focus Ultra och Select.

2004 är sista året för Barnon
Plus
Specialpreparatet för flyghavre-
bekämpning Barnon Plus som berät-
tigar till bidrag från Flyghavrefonden
får användas t.o.m. 2004.

För att erhålla ersättningen skicka en
kopia på fakturan för flyghavre-
preparatet till: Ing-Marie Berggren,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Box 224, 532 23 Skara, alternativt
skicka den på faxnummer: 0501- 60
58 20.

Bakom fonden står LRF,
Lantmännen, Svenska Foder, övrig
privathandel, Varaslättens Lagerhus,
Hushållningssällskapet samt Länssty-
relsen i Västra Götalands län.

Rådgivning –
flyghavrebekämpning
Vilka förebyggande åtgärder skall du
tillämpa för att minska flyghavre på
din gård? Hör gärna av dig så att vi
kan hjälpa dig med åtgärder som mins-
kar förekomsten av axade plantor i
fält.

Kontaktpersoner samt tel:, Karin
Almgren, 0501 - 60 58 25 och Kris-
tian Jochnick, 0521 - 60 56 76.

Karin Almgren
Skara

Fältvandring:

Bär och grönsaker i Dingle
Havtorn är en för en del jordbrukare en ny nisch. Familjen Karlsson har en havtornsodling som förhoppningsvis
bör ge lite bär i år. I en demonstrationsodling kommer vi att jämföra olika sorters havtorn vad gäller övervintring,
viltskador, friskhet, taggfrekvens samt mognad av bären.

Fältvandringen fortsätter på Dingle Naturbruksgymnasium där vi ser på ett litet sortiment med 25 olika
sorters nischgrödor i form av olika sorters bär.

I skolans ekologiska produktion av grönsaker odlar man ett 20-tal olika kulturer jämte potatis och etern-
eller. Här kan vi även titta på skolans maskinpark för grönsaksodlingen.

På  Dingleskolan ligger också en demonstrationsodling: ”Ogräsreglering i ekologisk odling av morötter”. Här
handlar det om fördröjd sådd av morötter där marken antingen har harvats eller bränts med gasolbrännare direkt
före sådd.

Tid: 11 september kl 18.00

Vägbeskrivning: Kör E6:an norr ut från Uddevalla. Kör av mot Dingle. Då kommer du till en rondell, fortsätt
där mot Dingle. Kör ca 100 meter, tag första vägen åt höger mot Dingle. Tag sedan av första vägen åt höger
efter Kampstorps sjukhem. Därefter första vägen till höger och sedan första till vänster.

Anmälan behövs inte. Kontaktperson: Marie Grane tel 0522 - 65 39 23.
Medtag egen kaffekorg så ses vi!

Välkommen!

Foto: Karin Almgren
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Hur fungerar centrifugalspridning i
praktiken?
Hur fungerar centrifugal-
spridarna vid stora arbets-
bredder och med utrustning
för kantspridning? För att få
en uppfattning om det, har vi
testat några tvåskiviga
spridare i fält med lant-
brukarens egna inställningar.

Centrifugalspridare i
praktiken
För att få precision i gödslingen måste
man ställa krav på gödselspridaren. I
ett körspårsystem är det vanligt med
24 m arbetsbredd, men hur blir då för-
delning och spridningsbild? Vi har
också frågat oss om utrustningarna för
kantspridning klarar en hög giva på de
12 m ut till fältkanten utan att sprida
utanför kanten. Kan de samtidigt ge
en bra överlappning av nästa drag?

Vi besökte några lantbrukare, som
fick köra sina spridare efter att själva
ha ställt in dem enligt instruktions-
boken. Gödseln samlades upp i prov-
backar på 50 x 50 cm. En speciell in-
sats hindrar kornen från att studsa ut.
Backarna placerades så plant som
underlaget medgav.

Resultaten kan sammanfattas så här:
• Med avsedd arbetsbredd på 24 m

blev i de flesta fall fördelningen av
gödseln i sidled alldeles för ojämn.

• Spridningsbilderna uppvisade ofta
ojämnheter.

• Spridningsbilderna var inte alltid
symmetriska, det vill säga att
spridarna gav olika på vänster och
höger sida.

• Grundinställning av de båda
spjällöppningarna tycktes inte all-
tid ha gjorts innan maskinen leve-
rerats till lantbrukaren.

• Kantspridningen var svår att ställa
in.

• Kastlängden beror i hög grad på
spridarskivornas varvtal, varför
varvtalet på traktorns kraftuttag
måste kontrolleras. Man kan inte
alltid lita på att det är 540 r/m, även
om instrumentet på förarplatsen
visar det.

Orsaker till resultaten
Tillverkarna lägger mycket arbete på
utprovning av konstgödselspridare,
men ute i praktiken ser det inte ut som
i testhallarna. Andra faktorer än själva
spridaren inverkar och det gäller att
ha bra koll på dem.

Först skall man ha kalibrerat
kraftuttagets varvtal med en lämplig
varvtalsmätare. När spridaren monte-
rats på traktorn, skall man noga kolla
skivornas höjd över marken. Ett bra
tips för hydraulburna spridare är att
fästa en kättingstump i spridaren. Vid
rätt höjd ser föraren att den precis når
marken. Kolla att spridaren sitter våg-
rätt eller lutar enligt instruktionsbok-
ens anvisningar. Det är viktigt att kon-
trollera att de båda spjällöppningarna
är lika. Kontroll och rengöring av spri-
darskivor och spridarvingar bör vara
självklar.

Gödselns kvalitet och fysikaliska
egenskaper är mycket viktiga men kan
skifta mellan partier och mellan tillver-
kare. Kornstorleksfördelningen har
stor betydelse för kastvidden och hur
spridningsbilden ser ut. Den påverkas
av fuktigt väder, då gödselkornen lätt
tar upp fukt och slås sönder av
spridarvingarna. Risken ökar med
kastvidden.

Slutsats: tekniken behöver
förbättras
De modernaste centrifugalspridarna
har utrustning för att under körning
styra givan inom arbetsbredden. Då
utgår man från att spridningen är jämn.
En slutsats av våra tester är att det är
svårt att få jämn spridning på 24 m.
Den stora kastvidden och solfjäder-
formade spridningen gör det också
svårt att få bra anslutning till
vändtegar, kanter och skyddszoner.
Kantspridning kanske fungerar såtill-
vida att inget sprids utanför fältkanten,
men spridningen inåt fältet kan påver-
kas så att en bra överlappning av nästa
drag inte är möjlig. Det skulle verkli-
gen behövas ett hjälpmedel så att fö-
raren hela tiden har kontroll på sprid-
ningen och kan justera den. En verk-
lig utmaning för teknikutvecklarna!

Institutet för jordbruks- och miljö-
teknik startar i vår en större fältstudie
av konstgödselspridare.

Lars Neuman, Borås
Robert Thorsén, Uddevalla

Artikeln delfinansieras av EU.

Foto: Lars Neuman
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Markpackning – en osynlig kostnad

Ett av de största problemen i
det svenska jordbruket är
kostnaderna för bestående
m a r k p a c k n i n g s s k a d o r.
Maskiner och utrustningar
inom jord- och skogsbruket
har genom åren blivit tyngre
och tyngre.
Traktorernas motorstyrkor har i det
närmaste fördubblats på de senaste 30
– 40 åren. För att kunna omvandla
denna motorkraft till dragkraft med
minimal skadlig slirning måste hjulen
ha en viss viktbelastning. Denna hög-
sta arbetseffektivitet vid jord-
bearbetning uppnås vid en drivhjuls-
belastning på cirka 100 kg/kW.

Vad händer i marken?
Varken markpartiklar eller vatten kan
ju komprimeras när marken packas,
så det är hålrummen som försvinner
och först då de grövre porerna. Se-
dan försvinner allt finare porer  när
trycket ökar. Rötterna får svårare att
tränga ner, dräneringen minskar och
syretillförseln till rötterna minskar. Det
leder till minskad skörd och högre kost-
nader för bearbetning. Effekterna på
miljön är sämre utnyttjande av tillförd
växtnäring och denitrifikation. Vissa
markbakterier kan nämligen ta sitt syre

från nitratjonerna när luftsyre saknas.
Då bildas kvävgas och lustgas - det
betyder försämrad kvävehushållning.

Däckstryck och hjullast
samverkar
Trycket i marken avtar med djupet och
det beror av däckets lufttryck och las-
ten på hjulet i samverkan. Något för-
enklat kan det sammanfattas så här:

↓↓↓↓↓ 0 - 30 cm, packningen påverkas
i huvudsak av däckstrycket.

↓↓↓↓↓ 30 - 60 cm, packningen påver-
kas både av däckstryck och hjul-
last

↓↓↓↓↓  >60 cm, packningen påverkas
i huvudsak av hjullasten

Däckval påverkar tryck och
rullningsmotstånd
Större däck ger större kontaktyta och
därmed mindre packning. Men att bara
skaffa stora däck räcker inte. Man
måste också justera däckstrycket ef-
ter förhållandena. För att minska
rullningsmotståndet skall man i första
hand välja större diameter än större
sektionsbredd. Ett lågt och brett hjul
har hela tiden en brantare backe att ta
sig upp för än ett högre hjul.

Utvecklingen av lågprofildäck till
traktorer och efterredskap har varit
enorm. Lågprofilen ger bättre möjlig-
heter än normalprofil att köra med
lägre ringtryck. De lägre däcksidorna
klarar större dragkraftpåkänningar
utan att vecka sig, vilket även innebär
minskande däckskador.

Foto:Lars Neuman

En skadad markstruktur under
bearbetningsdjup är allvarlig, därför att
den inte återställs så lätt. Det tar tid
för nya spricksystem att återskapas
genom upprepad tjälning och uppre-
pad upptorkning. Odling av vissa grö-
dor kan förbättra alvens struktur. Alv-
luckring har oftast en mycket kortva-
rig verkan och kan till och med ha ne-
gativ effekt på strukturen.

Det är viktigt att ha koll på hjul-
lasterna. Den tidigare rekommenda-
tionen att begränsa axellasten till 6 ton
per axel har ändrats till 3 ton per hjul.

Däck eller drivband?
Drivband har vid flera tillfällen mark-
nadsförts som skonsammare än däck
ur markpackningssynpunkt. Maski-
nens vikt fördelas ju över den större
bäryta som bandet medger. I en mark-
packningsstudie, där bandtraktor och
hjultraktor jämfördes, konstaterades
att detta inte alltid är sant. Det var vik-
tigt att anpassa dragpunkten till det bog-
serade redskapet, så att tryck-
fördelningen under bandet blev så jämn
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som möjligt. Det bakre drivhjulet gav i
annat fall ett alltför stort marktryck.
Även stödrullarna mellan hjulen orsa-
kar en förhållandevis större negativ
belastning än man förväntade sig. To-
talt sett orsakade bandtraktorn mindre
tryckbelastning ner till 30 cm djup jäm-
fört med hjultraktorn på grund av det
lägre kontakttrycket, fastän band-
traktorn vägde nästan dubbelt så
mycket.

Ny teknik på gång
Tumregeln hårda hjul på hårda un-
derlag och mjuka hjul på mjuka
underlag är lättare att följa om man
kan ändra trycket när man kör från
väg till fält och från fält till väg. Olika
fabrikat av flytgödselspridare har tidi-
gare använt ett tryckregleringssystem
med en kompressor på vagnen, som
via borrade axlar kunde reglera luft-
trycket i däcken. På marknaden finns

ett antal liknande system med
slanganslutningar hängande ner över
stänkskärmar, men de är anpassade
till fasta axlar.

En nyutvecklad teknik, CTI (Cen-
tral Tire Inflation), kan ny- eller efter-
monteras på såväl fasta som styrande
axlar. Detta system arbetar med från
traktorhytten fjärrstyrda börventiler vid
däcken. En kompressor levererar
mycket högt luftflöde genom skyddade
fast monterade rör till svivlar innanför
hjulfälgarna. Börventilernas tryck-
regleringsområde kan väljas efter res-
pektive fordons däcksbelastning. Med
denna teknik kan man alltså reglera
däckens luftryck under gång för trans-
port eller fältarbete.

Robert Thorsén, Uddevalla
Lars Neuman, Borås

Artikeln delfinansieras av EU.

Att tänka på

♦ Risken för packnings- och
ältningsskador ökar med fuk-
ten i marken

♦ Kolla trycken i däcken!
♦ Luften i däcken bär upp las-

ten. Ju större däck, desto
större last klarar det vid ett
givet (lågt) tryck. Däckstill-
verkaren har tryck- och last-
tabeller, studera dom!

♦ Ett lågt tryck i däcket gör att
det ”svampar” ut, kontaktytan
mot marken ökar och pack-
ningen i matjorden minskar.

♦ Större kontaktyta mot jorden
gör att frirullande däck får
lägre rullningsmotstånd.

♦ Större kontaktyta gör att dri-
vande däck drar bättre och
slirningen minskar. Kontakt-
ytan ökar i längd och det blir
fler däcksribbor i  jorden.

♦ Om man använder dubbel-
montage skall man dra nytta
av det och hålla trycket till-
räckligt lågt.

♦ Sänk inte trycket lägre än till-
verkarens rekommendationer.
Drivande däck kan slira på
fälgen vid för lågt tryck.

♦ Vid plöjning rekommenderas
ofta ca 0,3 bar högre tryck än
vad som motiveras från
belastningssynpunkt.

♦ Det däck/hjul i ett ekipage som
har högst tryck eller högst last
bestämmer markpackningen.
Kolla alla hjulen!

♦ Slirningen bör hållas låg så att
inte jordstrukturen ältas sön-
der. En sak att tänka på är att
framhjulen skall ha rätt för-
drivning, 1-5 %. Fördrivningen
bestäms av framhjulsdriftens
utväxling och bakhjulens och
framhjulens rullningsomkrets.
Kolla upp det när du byter
däck!

♦ Packningsskador på ett fält
beror på körmängden och an-
talet spår. Det är också vik-
tigt att planera körningen rätt
på fältet.

Foto: Lars Neuman
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Ekologisk lammköttproduktion

Projektgrupp: Annika Arnesson, In-
stitutionen för Jordbruksvetenskap
Skara, SLU, Jesper Eggertsen,
Länsstyrelsen Skara, Karin Gran-
ström och Maria Hammarstöm,
Länsstyrelsen Karlstad samt Ulrika
König, Svenska Djurhälsovården
Skara.

Annika Arnesson
Jesper Eggertsen

Intresset för ekologisk
lammköttproduktion har ökat
sedan slutet av 1990-talet.
Men hur lyckas man med sin
produktion? För att ta reda
på det pågår en bred
dokumentation på åtta
ekologiska fårgårdar.

Det har skett stora förändringar inom
fårskötseln. Användningen av ensilage
har ökat på bekostnad av hö, vilket
också medför konsekvenser vad gäl-
ler utfodring med kraftfoder. De nya
uppfödningsmodellerna för att produ-
cera lammkött året runt medför nya
frågeställningar angående byggnader,
utfodring, fruktsamhet och
arbetsinsatser.

Det finns många frågor inom eko-
logisk lammköttproduktion. Hur lyckas
vi få en bra tillväxt på lammen, hur
stor är foderförbrukningen, hur utnytt-
jas betet på bästa sätt, kräver produk-
tionen större arbetsinsats, kan man
uppnå önskat slaktresultat, vilka
lamningstidpunkter är lämpliga och hur
blir totalekonomin i produktionen?

Stort
dokumentationsprojekt
För att få svar på dessa frågor och
för att ytterligare belysa den ekolo-
giska lammköttproduktionen i Väst-
sverige, har SLU i Skara tillsammans
med Länsstyrelserna i Värmlands och
Västra Götalands län samt Svenska
Djurhälsovården i Skara startat ett
dokumentationsprojekt på åtta ekolo-
giska fårgårdar.

Två gårdar ligger i Värmland, en i
Dalsland och resterande fem i Väs-
tergötland. Projektet finansieras med
KULM-medel från Jordbruksverket
och kommer att pågå under tre
lamningssäsonger. Projektet startade
i april 2002 och kommer att slut-
redovisas under 2005.

I projektet dokumenteras byggna-
der och inredningsdetaljer. Vidare re-
gistreras tackornas vikt vid olika tid-
punkter, lammens födelsevikt, vikt vid
betessläppning och före slakt, foder-
åtgång på besättningsnivå, ströhalms-
åtgång, arbetsåtgång, betesplanering,

betes-, utfodrings- och arbetsrutiner
och slaktresultat. Hälsoläget i besätt-
ningarna följs regelbundet av Får-
hälsovården. Efter avslutad dokumen-
tation kommer en ekonomisk analys
att genomföras.

Olika lamningstider
Antalet tackor varierar från 30 till 120
per besättning. Två av gårdarna har
för avsikt att utöka sina besättningar
till 150 tackor. Samtliga gårdar är eko-
logiska och anslutna till KRAV. De
flesta besättningarna är också med i
en Lammring, vilket innebär att lant-
brukarna samarbetar i olika frågor men
i synnerhet med leverans av djur till
slakt vid bestämda tider.

lamm födda i april-maj i juli-septem-
ber och septemberfödda går till slakt
från januari till april beroende på
utfodringsintensitet.

Många olika raser
Det förekommer olika raser och ras-
kombinationer på gårdarna. En gård
har finullsfår, två gårdar har en del av
besättningen som renrasig gotlandsfår.
I övrigt är det frågan om korsnings-
får. Den vanligaste raskombinationen
är korsning mellan finull och texel, men
även gotlandsfår och texel förekom-
mer, liksom korsningar med inslag av
ostfriesiskt mjölkfår och dorset.

Projektet ska leda till artiklar,
kurser och bättre rådgivning
Gårdarna besöks 3-5 gånger per år.
Lantbrukarna gör en värdefull insats
då de själva står för en stor del av re-
gistreringarna mellan besöken. Lant-
brukarna som deltar i projektet kom-
mer att besöka varandra under pro-
jektets gång för att utbyta erfarenhe-
ter.

Under projekttiden planerar vi att
göra reportage för att informera om
produktionsresultat från projektet samt
presentera intressanta idéer från går-
darna. Bland annat kommer vi att ta
upp vilka regler som gäller inom eko-
logisk lammproduktion och hur man
löser parasitkontrollen utan regelmäs-
sig avmaskning. Resultat och erfaren-
heter från gårdarna kommer fortlö-
pande att utnyttjas i kursverksamhe-
ten.

Gårdarna har olika lamningstider allt
från januari till september. De januari-
födda lammen får mycket kraftfoder
medan de septemberfödda lammen
endast föds upp på bete och grovfo-
der. Variationen i uppfödningstid,
foderåtgång och tillväxt är stor. Det
mest intressanta är att få ett grepp om
kostnaden för att föda upp lammen vid
olika tidpunkter av året. Olika
lamningstidpunkter kan vara aktuella
beroende på vad för slags betesmar-
ker som finns tillgängliga på den egna
gården. Har man hagmarker som be-
höver betas ner hårt, kan januari-
lamning var ett bra alternativ, efter-
som endast tackorna kommer ut på
bete, som då har ett lägre foderbehov.
Februarilamning kan vara aktuellt, där
lammen efter avvänjning kan beta en
klöverrik slåttervall. Lamm födda i ja-
nuari-februari går till slakt i maj-juni, Artikeln delfinansieras av EU.

Foto: Jesper Eggertsen
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Mycket kväve och lite mangan
I vinter har vi haft extremt lite
nederbörd och våren har varit
ännu torrare. Därför finns
ovanligt mycket kväve kvar i
många jordar i år.

Kväve finns löst i jordvattnet främst i
form av nitrat och hålls inte fast av
jordpartiklarna i nämnvärd grad. Allt
kväve som på hösten fanns i jorden
brukar därför lakas ur under vintern.
Eftersom den gångna vintern har va-
rit extremt torr finns dock det mesta
kvävet kvar. På jordar som vanligtvis
inte får stallgödsel ligger nivån genom-
snittligt minst 10-20 kg över normal-
nivån. Det gäller i år även sandjord!
På jord som fått stallgödsel i höstas,
där vall bröts förra året eller som na-
turligt har hög mullhalt, ligger värdena
genomsnittligt 20-35 kg kväve/ha hö-
gre än vanligt. Och det innan minerali-
seringen satt i gång för året! När jord-
temperaturen nått över 10°C kommer
det att finnas ännu mer.

Spara pengar med
kväveanalys
I år kan man därför verkligen spara
pengar på att undersöka hur mycket
kväve som redan finns. Det finns två
analysmetoder: N-min-prov,  som vi-
sar hur mycket lättillgänglig näring det
kommer att finnas i backen de när-
maste 4-6 veckor, och Spurway-ana-
lysen som visar hur mycket lättillgäng-
ligt kväve och andra näringsämnen,
bland annat mangan, som fanns vid
provtillfället. Eftersom kvävehalten
varierar med temperaturen bör jord-
prov, som ska analyseras för kväve,
frysas innan de skickas och de ska inte
bli liggande på posten över helgen.

Anpassad gödsling ger
friskare grödor
Överskott på kväve leder också till
större problem men svampangrepp och
skadedjur som bladlöss och spinnkval-

ster. Vi på Länsstyrelsens trädgårds-
rådgivning kan inom EU:s och svenska
regeringens miljöstödsprogram kost-
nadsfritt hjälpa till med att omsätta era
analysvärden till en gödslingsplan.

Torkan gör mangan
svårlösligt
Omvänd kan det torra vädret göra
mikronäringsämnen, särskilt mangan,
mycket svårlösliga. Till och med på
lerjordar kan det vara risk för mangan-
brist i år. Även om ni vattnar kommer
det att gå flera veckor innan befintlig
mangan lösts upp. Bladgödsling i star-
ten av säsongen med mikronärings-
ämnen kan alltså vara en mycket bra
investering i år. Av de Kravmärkta
bladgödselmedlen verkar det vara
BioRika, som har högst innehåll av
mangan.  Om mangan fattas kan plan-
torna inte tillgodogöra sig annan nä-
ring och blir därför eftersatta och ex-
tra känsliga mot skadedjur och sjuk-
domar.

Kirsten Jensen
Skara

Artikeln delfinansieras av EU.

Fältvandringar i
frukt-

och bärodling

För mycket kväve leder till för frodig växt och kraftiga svampangrepp.

Traditionen trogen kommer vi att
ordna ett antal fältvandringar i
frukt- och bärodling under somma-
ren. Eftersom tidpunkten är
mycket beroende av väder och
utveckling på plantorna är exakt
datum inte planerat än. Vi kommer
att annonsera löpande, dels i Läns-
styrelsens nyhetsbrev för frukt-
och bärodlare (www.o.lst.se länk
lantbruksenheten, länk trädgård,
länk odlarbrev till frukt- och bär-
odlare) dels direkt i vår kurs-
kalender (www.o.lst.se länk
lantbruksenheten, länk kurs-
kalender).

Kirsten Jensen
Skara



- 24 -

Länsstyrelsen i
Västra Götalands län
Lantbruksenheten
www.o.lst.se
e-post: lantbruk@o.lst.se

Borås
Besöksadress: Österlånggatan 5
Postadress: Box 496, 503 13 Borås
Tel: 031-60 50 00, Fax: 031-60 59 68

Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 3
Postadress: 403 40  Göteborg
Tel: 031-60 50 00, Fax: 031-60 52 78

Skara
Besöksadress: Skaraborgsgatan 30
Postadress: Box 224, 532 23 Skara
Tel: 0501-60 58 00, Fax: 0501-60 58 20

Uddevalla
Besöksadress: Skansgatan 3
Postadress: Box 767, 451 26 Uddevalla
Tel: 0521-60 50 00, Fax: 0521-60 56 89

Expeditionstider: 9.00-15.00
Växeln är öppen: 8.00-16.30
(Juni-augusti 8.00-16.00)

Posttidning B
Länsstyrelsen Västra Götaland
Box 224, 532 23  SKARA

Stämmer
dina

uppgifter i
SAM-

blanketten?
Sista dag för att ändra dina
uppgifter i SAM 2003 är den
16 juni (eftersom den 15:e
infaller på en söndag). Efter
detta datum kan du bara ta
tillbaka skiften och stöd ur din
ansökan. Du kan inte lägga till
några uppgifter.

Efter att en kontroll aviserats kan du
inte återta några skiften eller stöd utan
att drabbas av de eventuella sanktio-
ner kontrollen medför.

Ändringarna måste göras skriftligen
på ett separat papper. Använd sidan
37 i broschyren ”Anvisningar till SAM
2003”.

Om du skickar per post tänk då på
att skicka din ändring i god tid innan
16 juni. Om ändringen kommer in till
Länsstyrelsen efter den 16 juni kan
detta medföra att ersättning uteblir för
de aktuella skiftena (se sid 28 i
”Arealersättning 2003”). Faxar du in
din ändring kan du göra det den 16 juni.
Du måste då samtidigt skicka origina-
let per post.

Gert Johansson
Skara

Fältkontroller 2003

Nästa nummer av Jordbiten kommer den 2 oktober!

Uttagen areal med sly eller
dålig dränering hittade vi
fortfarande vid fältkontroller
2002. Avdragen kan bli stora,
speciellt om de ersättnings-
berättigade grödorna dras
ned.

Totalt är felen vid fältkontroll få. Som
exempel besöktes  i länet förra året
nästan 14 000 hektar, anmälda i areal-
stödet. Av dessa underkändes knappt
500 hektar på grund av fel gröda, att
skiftet var för litet eller bestod av ex-
empelvis betesmark. För betesmarker
är felet större; av 2 800 hektar under-
kändes 270 hektar som skog eller an-
nan mark. Många betesmarksskiften
är också alltför igenvuxna. Många fel
beror dock på misstag och fusk är
ovanligt.
Följande frekventa fel från förra fält-
säsongen förtjänar att flaggas för.

Ofullständiga
växtodlingsplaner
Förra året skrev många lantbrukare
bara upp grödor och faktiska
gödselgivor i sina växtodlingsplaner.
Syftet med stödet till växtodlingsplaner
är att öka medvetenheten. Därför skall
alltid gröda komma förfrukt, förvän-
tad skörd och årets NPK-behov vara
ifyllt för varje skifte. Vad du faktiskt
har lagt på spelar för stödets del en
mindre roll – det är planen du får be-
talt för.

Även den brukare som inte tänker
lägga på någon gödsel alls, måste alltså
göra en plan för att vara berättigad till
stödet!

Anmäl till CDB en gång i
veckan
De gårdar som har fått de största
sanktionerna efter djurkontroller 2002
är de som har missat CDB-rapporte-
ringen. Inköp, dödsfall och försäljning

måste rapporteras till CDB inom en
vecka. Födslar på gården ska rappor-
teras inom sju dagar efter det att dju-
ret har märkts och nyfödda djur ska
märkas inom 20 dagar efter födsel.
CDB- internet är den absolut snab-
baste rapporteringsformen.

Vad står i min åtgärdsplan?
I förra årets kontroller av betesmarks-
städet var det många lantbrukare som
inte hade fullföljt exempelvis röjningar
i åtgärdsplanen. Läs gärna igenom
åtgärdsplanen inför årets kontroll-
säsong och se vad som ska vara gjort.
Glöm inte heller bort att det ibland kan
finnas förbud i planen.

Gabriel Skarbäck, Skara


