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Då var sommaren snart till ända och hösten har intagit vårt böl-
jande landskap. Gulnande, färgsprakande lövkronor kantar snart de 
glittrande älvdalarna och den tunga mörkgröna barrskogen står som 
bakgrund i vår norrbottniska tavla. Detta är den finaste tiden på året 
här uppe tycker jag, som flyttat upp till Norrbotten och slagit ner 
mina bopålar i vackra Överkalix. 

Hösten är en rik tid. Inte bara av vackra vyer, med blåa himlar och 
moln som speglar sig i mäktiga älvar. Förhoppningsvis har man under 
sommaren också lyckats fylla ladorna med foder åt djuren och lagra 
in mat i skafferi och frysbox inför den långa kalla vintern. Mat, vatten, 
värme är våra mest basala behov, för djur så väl som människa. På 
landet och i staden. Därefter kommer trygghet och social samvaro. 
Då dessa behov är tillfredsställda har man lagt grunden till ett tryggt 
samhälle och samhällsutveckling. 

Nu har vi snart jobbat med Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, 
under fem års tid. Tiden har verkligen rusat fram, och det är kanske 
inte så konstigt. För tiden går som bekant fort när man har roligt. 
Ett fantastiskt arbete har utförts av alla slitvargar där ute som många 
gånger dragit stora lass för att nå vår gemensamma vision – Mer norr-
bottnisk mat på tallriken! Men tillsammans har vi också varit starka, 
och det är ju det som vi ser som framgångsfaktorn här i Norrbotten. 
Att vi tillsammans sett behovet av att öka andelen norrbottnisk mat 
på tallriken. Stärka upp de gröna näringarna för att tillgodose norr-
bottningen med våra fantastiska livsmedel. 

Vi kan se tillbaka på de fem åren med stolthet, för en stor del av 
åtgärdspunkterna har vi jobbat aktivt med och vi börjar äntligen 
skönja resultat. Intresset för våra norrbottniska livsmedel växer med 
kraft. De frön vi sått har nu börjat växa. Och jag ser fram emot att 
under hösten kavla upp ärmarna med er, ta fram vattenkannan och 
vattna. För vi vill se intresset blomma, vi vill öka skördarna i länet och 
leverera mer av den förstklassiga mat som länet har att ge! 

Hulda Wirsén 
Samordnare Nära mat 
Länsstyrelsen i Norrbottens län
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På Mina sidor kan du följa dina utbetal-
ningar och ärenden. Mina sidor hittar du 
under rubriken "Stöd" på Jordbruksver-
kets hemsida. Du loggar in med din e-
legitimation. Här kan du se vad som hänt 
med dina ansökningar för både jordbru-
karstöd och projekt- eller företagsstöd, se 
utbetalningsbeslut och kontrollresultat 
före de kommit i brevlådan, anmäla eller 
ändra kontouppgift så att dina pengar 
kan betalas ut, dela ut fullmakter samt 

använda e-tjänster som till exempel SAM 
internet och CDB internet. 

Du kan också se när länsstyrelsen har 
fattat beslut om ditt stöd, vilka villkor 
som gäller för stödet och hur mycket 
pengar du ska få. Vidare finns de utbetal-
ningar du tidigare fått, liksom vilket stöd 
och år utbetalningen gäller. Under Min 
verksamhet hittar du uppgifter om bland 
annat din djurbesättning och samtliga 

stödrätter, egna som uthyrda. Du kan 
även föra över stödrätter här. Det finns 
även en summering av årets utbetal-
ningar som Jordbruksverket skickar till 
Skatteverket och som är underlag till din 
deklaration.

Välkommen sköna höst!

Rapporterna hittar du uppe 
i högra hörnet när du har 
loggat in i SAM internet:

Sedan är det bara att välja 
ur menyn som kommer upp. 
Där kan du bland annat se 
både årets och tidigare års 
inskickade ansökningar, 
hitta uppgifter om ändrade 
block, dina åtagande, stöd-
rätter, arealer m.m:

Håll koll via Mina sidor3

Sikfors Hästgård4

Ny lösning för slakteriet i Burträsk7

Annonser14

Ny chans för projektstöd16

Malin i Ratan8

Smittsam fårsjukdom nu i Sverige10

En grop som visar historia12

Mer information finns i manualen  
Det här är Mina sidor, som är en  
vägledning till hur och vad man kan  
hitta på Mina sidor.

Hur vet du när 
pengarna kommer?

Foderföretag kan få 
sanktionsavgifter

6

Rapporter i SAM internet
När du har funderingar om din ansökan kan du, förutom på Mina sidor,  
hitta information i de rapporter som finns i SAM internet.

1
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Här har det hänt saker de sista åren! Nya 
investeringar har gjorts i både bygg-
nader och hästar och verksamhetens 
tjänster har utvecklats. En välkomnande 
landskapsbild möter oss när skogspartiet 
vi kör genom tar slut. Stall med kring-
liggande lösdriftshagar och fikaplatser, 
ridplan och ridhus med bänkar och pe-
largonier. En björkallé med stugor längs 
efter som leder rakt in till den lilla röda 
privatbostaden.

Just nu pågår det ridläger och 18 stycken 
ungdomar tillbringar sin tid här under 
några dagar för bland annat ridlektio-
ner. Vi bjuds på kaffe i det så kallade 
”fikarummet”. Kaffekannan är något 
av verksamhetens start och också en 
viktig symbol, säger Niclas och pekar 
på kannan. De vill att alla ska känna sig 
välkomna. Det som startade för några år 
sedan med ”knatteridning” och korvgrill-
ning vid en eld som alltid skulle tändas, 
bildade också gemenskap och har idag 
blivit en del av deras image. Några av 
lägerdeltagarna står framför whitebo-
arden som hänger på väggen. Här ritas 
och skrivs det om egenskaper på olika 
hästar och det syns också att den tjänar 
som undervisning lika mycket som för 
gemensamma lekar. Det går inte att und-
vika att lägga märke till den harmoniska 
atmosfären. –Lägerdeltagarna lär sig inte 
bara om hästar och ridning utan även 
om grupputveckling och får under tiden 
många nya kompisar, berättar Nickas.

Rebecca och Niclas  
– resan mot Sikfors
Rebecca har en utbildning som arbets-
terapeut och i kurser i hur hästar och 
människor integrerar. Hon började tidigt 
sin bana i Gällivare med att hjälpa till i 

stallet på Dundrets ridklubb. Efter det 
arbetade hon som ridskolechef i Ro-
bertsfors. Senare utbildade sig Rebecca 
till ridlärare på Älvsbyns ryttarförening. 

Niclas driver en egen verksamhet som 
foderproducent och tillbringar en hel 
del tid i sina traktorer. Han har också 
arbetat som hovslagare. Det är en väldigt 
bra tillgång för hästverksamheten att 
denna kompetens kan nyttjas till de egna 
hästarna. En tjänst som direkt gör en 
ekonomisk skillnad i företaget, berättar 
de själva.

År 2003 bestämmer sig Rebecka och 
Niclas för att flytta norrut och närmare 
hemtrakterna. Orten blev Sikfors och här 
fortsatte de sökandet efter en fastighet 
som skulle passa dem och deras planer. 
Två år senare köpte de gården, som idag 
är Sikfors hästgård. Tidigare hade de 
även köpt fastigheten intill, vilken bestod 
av ett gammalt militärförråd, samt lite 
jord och skog. Förrådet flyttades till 
gården och utgör idag den gamla delen 
av stallet. Marken används till hagar och 
för foderproduktion. En mindre del av 
skogen har fått av-
verkas för att lämna 
plats för det nya 
ridhuset. 

Vintern 2015/2016 
började de i princip 
med två par tomma 
händer med knat-
teridning under 
helgerna och det 
då lilla stallet med 
fem skötselspiltor. 
Verksamheten fick 
god respons, och 

härifrån har både lång- och kortsiktiga 
planer fått utvecklas. En viktig del i alla 
planer har varit frågan de ställer sig själva 
”Varför ska folk vilja komma till oss?”.  

Verksamhet på Sikfors hästgård
Sikfors hästgård beviljades företagsstöd i 
landsbygdsprogrammet 2017 för investe-
ring i stall och ridhus. Byggnationen star-
tade hösten 2017 och är nu på upploppet. 
Den beräknas vara klar under hösten 
2019. Uppbyggnaden av anläggningen 
har gått enligt planen, men ändå innehål-
lit några fartgupp som resulterat i extra 
arbete bland annat på grund av regn.

På gården finns idag ett stall med 11 
boxplatser, 6 lösdrifter med 3–7 hästar 
i vardera, samt 15 uppbindningsspiltor. 
Totalt finns 40 hästar på gården. En del 
av hästarna tillhör privatpersoner som 
hyr en box- eller en lösdriftsplats. Sedan 
äger de själva 12 egna lektionshästar 
varav sju är ponnyer. Vissa av hästarna 
på gården är egna uppfödningar. Idag 
rider 87 elever varav 75% av dem är barn 
och ungdomar. Det geografiska läget 
lockar intresserade till anläggningen för 

Sikfors hästgård  
– En ridskola på landsbygden med många tillgångar

Det är en solig sommardag i juli, vindarna blåser ljummet och vi är på väg mot Sikfors. Byn 
ligger vid Pite älv, ganska precis mellan Piteå och Älvsbyn. Här finns också Sikfors hästgård 
och det är den vi ska besöka och få en rundtur på. Sikfors hästgård ägs och drivs av Rebecka 
Harnesk och Niclas Pettersson. 

Text och foto: Åsa Jonsson och Ann-Charlotte Siekas, Länsstyrelsen i Norrbotten

både uppstallning och lektioner från 
Piteå, Luleå och Älvsbyn. Runt stallet har 
det skapats praktiska ytor för att både ha 
närhet till stall såväl som ytor för ma-
skiner att komma fram. På baksidan och 
gaveln av stallbyggnaden ligger lösdrifts-
hagarna. De innehåller skydd, foder-
häckar och eluppvärmda vattenkar. De 
eluppvärmda vattenkaren har medfört 
en stor arbetslättnad i både tid och kraft, 
berättar Niclas. 

Det nya ridhuset ger väderskyddad miljö 
för verksamheten och den har dessutom 
hög säkerhetsklass. Här kommer även en 
mindre läktare att sättas upp så att fler 
kan delta och se. I år ska 10 ridläger hål-
las, med deltagare från barn och ungdo-
mar till vuxna. Det finns fyra stugor som 

de renoverat. De nyttjas till de läger som 
har övernattning. På väg för att se går-
dens egenuppfödda hästar och åkermark 
går vi förbi stugorna. Här har några av 
deltagarna vilopaus. Några andra elever 
arbetar med en häst på ridplanen och yt-
terligare några ryktar en nöjd häst i en av 
stallets spiltor. Stallgångarna är sopade, 
ridvästar, skor och hjälmar hänger pryd-
ligt i det gamla stallet och en tvättmaskin 
gör sitt arbete. 

Grundförutsättningar
Vi frågar vilka grundförutsättningar 
som Rebecca och Nicklas tycker är det 
viktigaste i verksamheten. Niclas tycker 
att Rebeccas stora engagemang för peda-
gogik och organisatoriska styrka har stor 
betydelse för en väl fungerande verksam-

het. Rebecca säger 
direkt att hästhälsa 
och en hög kvalitet 
på hästarna som 
jobbar är det vikti-
gaste. 

Framtidsplaner
Rebecca och Niclas 
har många planer 
som de vill genom-
föra. En del av dem 
är på kortare sikt 
och andra på längre 
sikt. De ser en stor 

möjlighet att nyttja anläggningen på 
vardagar under dagtid för olika aktivite-
ter. De både planerar och vill öppna dör-
rarna för personer med särskilda behov. 
Det finns även planer på att övergå helt 
till ponnyridskola, eftersom ponnyer 
passar alla och kan vara mer hållbara. 
Ett mål är att öka omsättningen för att 
skapa möjlighet att anställa en till person 
utöver Rebecca. Sara från Frankrike 
kikar förbi i fikarummet på väg mot 
sina stallsysslor. Hon berättar att hon 
trivs väldigt bra med både jobb och det 
geografiska läget. 

Ridskolan har under flera omgångar haft 
volontärer, via förmedling, hos sig. Det 
har varit väldigt uppskattat från båda 
håll. Idag finns också visioner om att 
bygga ytterligare en anläggning för att 
utveckla och erbjuda andra tjänster. Hela 
Sikfors hästgård är ett exempel på hur 
viktigt det är att nyttja de kompetenser 
och tillgångar som finns såväl som att ha 
flera ben att stå på. Och det handlar om 
att hela tiden föröka vara lite bättre, säger 
Niclas. 

Vi önskar Sikfors hästgård lycka till med 
de återstående delarna i byggnationerna 
och kommande ridskoletermin.

Nybyggd stalldel Stugor för lägerdeltagare
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Vad gäller för livsmedelsproduktion? 
Att som primärproducent inte registrera sin anläggning hos 
länsstyrelsen innan verksamheten påbörjas omfattas av de nya 
bestämmelserna. Registrering kan göras via e-tjänst på läns-
styrelsens hemsida.

För produkter som går till livsmedel omfattas bristande journal-
föring av användning av växtskyddsmedel och biocider också 
av sanktioner, liksom bristande dokumentation vid leverans av 
små mängder honung, ägg, råmjölk och opastöriserad mjölk. 

Vad som ska dokumenteras är reglerat i Livsmedelsverkets före-
skrifter om livsmedelshygien (LIVFS 20015:20). 

Vad gäller för foder? 
Alla som producerar foder till eller utfodrar livsmedelspro-
ducerande djur måste vara registrerade som foderföretagare. 
Om verksamheten inte är registrerad ska sanktionsavgift tas ut. 
Registrering ska göras till Jordbruksverket och det finns e-tjänst 
och blankett på Jordbruksverkets webbplats. 

Även när det gäller foder omfattas journalföring av växtskydds-
medel och bekämpningsmedel av de nya bestämmelserna om 
sanktionsavgift. Du kan läsa mer på Jordbruksverkets webbplats. 

Vilka belopp är aktuella?
Att inte ändra juridisk person i samband med överlåtelse av 
livsmedels- eller foderföretag är också belagt med sanktions-
avgift. I det fallet gäller 0,5% av årsomsättningen. För andra 
förseelser gäller att sanktionsavgiften är 1% av årsomsättningen, 
dock med vissa minimi- respektive maximinivåer som är olika 
för olika typer av förseelse. 

Nya bestämmelser om: 

Sanktionsavgifter i foder-  
och livsmedelskedjan
Från den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser om sanktionsavgifter i livsmedelslagen 
(2006:804) och lag (2006:805) om foder. 

Det innebär att en sanktionsavgift ska tas ut i vissa särskilda fall. Det är länsstyrelsen som 
beslutar om sanktionsavgift när det gäller primärproduktion av livsmedel och foder.

Du som har hönor för eget bruk behöver inte anmäla foderföretag.

Kontakt
Om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras 
eller har andra frågor, kontakta länsstyrelsen i ditt län.

Norrbotten 010-225 50 00, norrbotten@lansstyrelsen.se

Västerbotten 010-225 40 00, vasterbotten@lansstyrelsen.se

Nu slaktas det på slakteriet i Burträsk 
igen, men resan mot ett långsiktigt 
hållbart lokalt alternativ har bara börjat. 
För att få mer medel till resan kommer 
Burträsk Slakteri AB att driva projektet 
Slakt&Styck-Samverkan med utgångs-
punkt i Burträskbygden. – Det känns 
stimulerande, säger projektledaren Carl-
Johan Waller som även är verksamhets-
ledare på slakteriet. Med på resan är även 
lokala bönder som är delägare i Burträsk 
Slakteri AB. – Det bästa med att vara 
projektägare är att vi kan styra medlen 
dit vi känner att det gör störst nytta. Det 
blir så nära verksamheten. Utmaningen 
är att driva projektet rent praktiskt, säger 
Mikael Olofsson, Renbergsvattnet AB.

Det är många delägare i slakteriet 
och många samarbetspartners. Så det 
finns gott om utmaningar att lösa 
kring samarbete och samverkan både 
med delägare, kunder och andra inom 

köttbranschen i Västerbotten. – Det 
gäller att hitta samverkansformer och 
organisatoriska lösningar för att förenkla 
samverkan, att inspirera varandra, säger 
Mikael Olofsson. Inom projekt kommer 
man att söka den kunskap som behövs 
för att framgångsrikt utveckla och driva 
verksamheten. En viktig del i höst kom-
mer att vara att göra studiebesök, att se 
och lära av andra, hur andra jobbar, att 
diskutera med andra företag om hur de 
vill samverka. – Jag ser en stor möjlighet 
med samverkan kring personal. Vi mär-
ker redan nu att personalförsörjningen 
är en flaskhals. Att få tag i kompetens, det 
gäller ju alla branscher men i synnerhet 
den här branschen, säger Håkan Petters-
son, VD Ackra Invest och ordförande i 
Burträsk Slakteri AB.  

Burträsk Slakteri AB arbetar för att bli 
KRAV-certifierat under hösten och 
erbjuder bygdens djurbönder återtags-

slakt och styckning av nöt, gris och 
lamm. – För att nå en hållbar lösning 
både miljömässigt och kostnadsmässigt 
tror jag det är viktigt att hålla det ganska 
lokalt, ganska nära. Det är ju bra även 
djuromsorgsmässigt att producenterna 
själva följer sina djur hela vägen ända till 
slakteriet. Man får en annan närhet i hela 
produktionskedjan, säger Carl-Johan 
Waller. Tanken är att projektet ska gynna 
de regionala förädlingsföretagen och 
bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan. 
– Jag tror att återtagsslakten på Burträsk 
Slakteri kommer att förenkla det småska-
liga, det blir kortare kedjor hela vägen, 
närmare till slakt och konsument, säger 
Mikael Olofsson.

Flera satsningar i olika projekt är också i 
startgroparna för att ge bättre förutsätt-
ningar för lokalt producerat, slaktat och 
konsumerat kött i Västerbotten.

Slakt&Styck  
– Samverkan i Burträskbygden
Sedan Burträskbygdens kött AB, som tidigare drev slakteriet i Burträsk, gick i konkurs  
i början av året har det arbetats febrilt för att få till en ny lösning.

Text och foto: Anna Molander, Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten

Mikael Olofsson och Carl-Johan Waller är glada över att slakten kommit igång igen vid slakteriet i Burträsk.
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Malin i Ratan AB
– Handgjord ekotvål på gammalt vis  
Med Ratans kulturhistoriska miljö som inspirationskälla tillverkar företaget Malin i Ratan 
ekologisk tvål på gamla tiders vis med ny kunskap där det genuina hantverket värnas. En 
satsning på småskalig tillverkning helt i linje med samhällets förväntningar om lokala och 
hållbara produkter.

Företaget Malin i Ratan AB bedrivs på 
landsbygden i Västerbottens län, i kust-
byn Ratan. Med ett brinnande intresse 
för miljöfrågor och naturen tillverkar 
grundare och ägare Malin Lindmark 
ekologiska tvålar för hud, hår och hem.  
– Jag började att testa olika recept i 
labbet med olika dofter och örter som 
jag samlat i naturen eller odlat för att till-
verka tvål, berättar Malin. Tvålen tillver-
kas på gamla tiders vis med ny kunskap 
där det genuina hantverket värnas och 
med naturliga och ekologiska råvaror. 

Tillsammans med andra lokala entrepre-
nörer skapades ett hantverkskollektiv i 
området Ratan och Malin fick möjlighet 
att sälja sina uppskattade tvålar. Tillsam-
mans tog de fram bra kompletterande 
produkter till tvålarna och samarbetade 

kring försäljning i varandras butiker och 
webshoppar. 

Flytt till nya lokaler
– I och med klimatdebatten och 
medvetna val hos konsumenter ser vi 
en ökad efterfrågan på våra produkter, 
fortsätter Malin. Efterfrågan på Malins 
produkter ökade snabbt och i decem-
ber 2018 investerade hon i en ny, större 
lokal för sin verksamhet. En lokal med 
större utrymme för orderhantering, lager, 
butik och showroom. Den nya lokalen är 
öppen för kunder och besökare. Malin 
erbjuder fina hudvårdsprodukter och 
choklad från lokala kreatörer. Här finns 
också andra utvalda produkter som för-
stärker tvålupplevelsen och ännu mera 
tvål från andra svenska tvåltillverkare. 
Inredningen är byggd av återanvänt trä 

från en annan verksamhet och lokalen 
har anpassats för att göra den tillgänglig 
för alla kunder. 

Växande webbshop
Satsningen ger Malin möjlighet att möta 
efterfrågan bland befintliga och nya kun-
der och öka produktionen för framförallt 
webbförsäljning. Den nya lokalen ger 
också plats för personalutrymmen, vilket 
är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt.
Det ger möjlighet att anställa fler perso-
ner i framtiden. Malin har också investe-
rat i en ny web-plattform, som möjliggör 
en ökad försäljning via internet. 

Prisnominerad 
Malin i Ratan AB är en av de tre nomine-
rade till en Ullbagge i kategorin ”Nya af-
färsmöjligheter på landsbygden”. Genom 

Text: Maria Larsson, Länsstyrelsen i Västerbotten 
Foto: Erika Lidén

att använda naturliga och ekologiska 
råvaror bidrar hon till målen att säker-
ställa en hållbar förvaltning av natur-
resurser och att minska klimatpåverkan. 
Hon använder inte palmolja, animaliska 
fetter eller andra onödiga tillsatser och 
skadliga kemikalier i den hantverksmäs-
siga tillverkningen.

Med satsning på internetförsäljning 
som ger ett utökat kundunderlag så kan 
företaget finnas och verka på landsbyg-
den. Malin lyckas driva en verkstad för 

tvåltillverkning och en butik med inter-
netförsäljning som även är ett besöksmål, 
vilket lockar både boende och besökare 
till området och skapar sysselsättning på 
vår landsbygd. 

Framtidsutsikter
I dagsläget är verkstaden, där tvålen 
framställs, belägen i en annan lokal lite 
längre bort i byn. På sikt är målet att 
även tvåltillverkningen ska kunna flytta 
in i den nya lokalen. Malin har idag två 
anställda på halvtid samt en person som 

arbetar på timmar. Under sommaren har 
fyra feriearbetare avlöst varandra. – Till 
hösten planerar vi att ungdomarna ska 
få jobba några timmar på helgerna så vi 
kan hålla öppet butiken för kunder på 
söndagar, avslutar Malin. Tanken är även 
att personerna på halvtid kommer att 
erbjudas att utöka sin tid något och yt-
terligare en person kommer att anställas 
på halvtid.

Malin Lindmark Butiken Malin i Ratan

FAKTA

Ullbagge pris 

Priset delas ut av Landsbygdsnätverket inom katego-
rin Nya affärsmöjligheter på landsbygden. En jury 
tittar på resultaten av de nominerade insatserna. 
För att bli nominerad ska företagen bland annat vara 
förnyande inom sitt område: Deras verksamhet ska 
också vara miljömässigt och socialt hållbar.

Ullbaggen delas ut den 13 november på en gala i Åre.

Företagsstöd  

Malin i Ratan AB har fått företagsstöd inom åtgärden 
Nya jobb på landsbygden, som är en del av Lands-
bygdprogrammet 2014-2020. Programmet finansieras 
nationellt och av Europeiska jordbruksfonden. 
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Smittsam digital dermatit (CODD) orsakas av en bakterie 
som ger upphov till inflammation i klöven och avlossning av 
klövkapseln och därmed även kraftig hälta. Förutom att den är 
mycket smittsam är den även mycket svår att behandla. Enstaka 
individer kan behandlas med smärtstillande och antibiotika. 
Det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från 
drabbade besättningar utan man kan behöva slakta drabbade 
individer. Det är oklart hur sjukdomen kommit in i den svenska 
besättningen, som finns i södra delen av landet. 

Smittsam digital dermatit (CODD) är en allvarlig klövsjukdom 
som drabbar får i alla åldrar och ger hälta oftast på en klövhal-
va på ett ben. Alla får med CODD är inte halta men det är ett 
vanligt symptom som kan kvarstå efter att skadorna läkt. 
Sjukdomen drabbar lammen hårdast. De får symptom vid 6-8 
veckors ålder. Tackorna drabbas första året men blir sedan 
själva symptomfria trots att de fortfarande bär på bakterierna 
och kan föra smittan vidare. Bakterierna kan till exempel fin-
nas kvar i ströbädden och sprida sig mellan djuren. Liknande 
bakterier orsakar digital dermatit hos nöt, en sjukdom som är 
mycket vanlig i Sverige.

Tidiga symtom på smittsam digital dermatit är sår eller svulstig 
vävnad vid kronranden (övergången mellan klövhorn och 
hud). Inkubationstiden är 1–2 veckor. Fotröta har i studier visat 
sig öka risken för infektion, så kontroll av fotröta är en viktig 
faktor i bekämpandet av smittsam digital dermatit. Även getter 
kan drabbas.

Då det ibland kan vara svårt att skilja smittsam digital dermatit 
från andra klövsjukdomar eller trauma bör en erfaren veterinär 
undersöka klövarna på djur där man misstänker sjukdomen. 
Sjukdomen orsakar lidande hos djuren och sänkt produktion 
och är anmälningspliktig.

Det är osäkert hur länge bakterierna överlever i miljön. Studier 
har visat att bakterien överlever i tre dagar på handskar. Över-
levnaden är sannolikt relativ kort på bete.

Smittsam digital dermatit hos får (Contagious ovine digital dermatitis, CODD) har för första 
gången diagnostiserats i en svensk besättning. Sjukdomen, som beskrevs första gången i 
Storbritannien 1997, är nu spridd över hela Storbritannien, samt även till Irland.

Ny klövsjukdom diagnostiserad på svenska får 

Friska klövar Smittade klövar, foto: Jennifer Duncan, University of Liverpool

FAKTA

För att minska risken för att få in sjukdomen i din besättning, tänk på: 

» Undersök alltid klövarna på de djur du  
 köper och håll dem i karantän i minst  
 3 veckor.

» Köp så få djur som möjligt från så få  
 besättningar som möjligt.

» Även utrustning som t.ex. klövsaxar kan  
 sprida sjukdomen mellan besättningar,  
 var därför mycket noga med tvätt och  
 desinfektion av utrustning som används 
 i flera besättningar. 

» Fotröta kan göra djuren mer mottagliga  
 för smittsam digital dermatit. Fotbada  
 därför alltid inköpta djur med zinksulfat 
 10 % in och ut ur karantän. 

» Undersök alltid halta djur i din  
 besättning och undvik miljöer som ger  
 skador på klövarna och i klövspalten,  
 t.ex. upptrampade rasthagar.

» Undvik att sambeta med nötkreatur  
 från besättningar där digital dermatit  
 förekommer.

Hjälp oss att stoppa smittan! 
Kontakta Gård & Djurhälsan 0771-21 65 00 om du ser  
förändringar som liknar smittsam digital dermatit. 

Läs mer här: www.sva.se 

Text: Ingrid Ragnarsson, Länsstyrelsen i Norrbotten



12 13

 

Jordens pH har enormt stort inflytande 
på vilka växter som trivs. De flesta växter 
föredrar pH 6,0 - 6,2, då är näringsämne-
na mest lättillgängliga och kvävefixering-
en hos baljväxter fungerar bäst då. Årets 
tema var alltså kalk och Jens Blomqvist 
från Agraria Ord & Jord, som arbetat 
med gropen på Borgeby Fältdagar under 
många år, hade kommit upp från Skåne 
för att lära ut mer om vad som händer 
i marken vid kalkning. Han berättade 
också om spännande resultat som visat 
sig efter ett långliggande försök från Rö-
bäcksdalen. Hulda Wirsén, som arbetar 
med Nära Mat på Länsstyrelsen, beskrev 
hur gropen kommit till och Kristina 
Sigfridsson från Hushållningssällskapet 
delade sedan med sig av praktiska tips 
inför kalkning på gården.

Att gräva en grop
Hulda berättade att arbetet med gropen 
påbörjades den 29 april då prover på 
jorden togs. Proverna visade bland an-
nat hur sur jorden var. pH värdet låg 
på 5,5–5,7. Halva ytan kalkades för att 
höja pH och halva ytan vattnades med 

citronsyra för att sänka pH. Den 7 juni 
såddes korn och man tillförde mineral-
gödsel. Det gjordes nya provtagningar 
på hur sur jorden var och den 6 augusti 
visade värdena att i den kalkade delen 
hade pH stigit från 5,7 till 7,0 medan pH 
i den del som fått syra bara ändrats från 
5,5 till 5,6, dvs ingen pH sänkning i detta 
fall. – I den kalkade delen hade nu alltså 
försurande vätejoner minskat mer än tio 
gånger jämfört med innan kalkningen, 
förklarade Hulda. 

Två dagar innan mässan var det så dags 
att börja gräva sig ner för att anlägga själ-
va visningsgropen som var 3 × 8 meter 
stor och knappt 2 meter djup. Grovjob-
bet gjordes med grävmaskin men för att 
få till de snygga ”väggarna”, som tydligt 
visar den typiska sedimentärjorden som 
finns vid kust och i älvdalar, så krävdes 
en hel del manuellt arbete med kniv. 

Lager på lager
Det vi kunde se nere i gropen var, för-
utom den halva av grödan som lever un-
der jord, också spår som visar hur landet 

stigit ut havet. Kristina berättade att  
fältet där gropen anlagts ligger ungefär  
5 meter över havet och det betyder att 
här var havsbotten för ungefär 500 år se-
dan. Jordarterna ligger i tydliga lager och 
i den typen av sedimenterade jordar finns 
väldigt få stenar. Jorden består av berg-
artsmaterial, så kallad mineraljord. – Det 
ser helt annorlunda ut än den homogena 
struktur man ser i gropen i Borgeby, kon-
staterade Jens. Där har jorden dumpats 
när isen smält undan och sten och jord 
ligger blandat djupt ner i marken. 

Gropen vid  
Lantbruksmässan i Öjebyn
Har du någon gång funderat på hur det ser ut under marken där du står och där du kanske 
odlar dina grödor? Vi som hade möjlighet att besöka ”Gropen” på Öjeby Lantbruksmässa i 
år fick både svar på hur det ser ut under markytan, där andra halvan av grödorna finns, och 
dessutom lära oss mer om vad som händer när man kalkar sina jordar.

Text och foto: Anja Weinz, Länsstyrelsen i Norrbotten

Effekter av kalkning
– Alla svenska jordar är kemiskt sett mi-
nusladdade förklarar Jens. De går att fylla 
med plusladdade joner som tillexempel 
väte, magnesium, kalium och kalk. I en 
sur jord finns många fria vätejoner som 
får chansen att reagera med minusladd-
ningen. Växter frisätter vätejoner när de 
tar upp näring, ett så kallat jonutbyte, vil-
ket är en av de naturliga processer som 
sänker jordens pH. Om vi istället tillför 
andra plusladdade joner så reagerar de 
med minusjonerna i jorden och gör den 
bättre för växterna. Kristina och Jens 
illustrerade hela processen enkelt med 
hjälp av en fotboll som var den negativt 
laddade jordpartikeln och en tennisboll 
med de joner vi vill tillsätta. 

Jens berättar vidare om permanenta 
kalkningsförsök som startades redan i 
början av 1960-talet, då på åtta platser 
i landet. Idag finns det bara ett sådant 
försök kvar, vid Röbäcksdalen i Väster-
botten. – Man kalkade upp markerna 
vid starten och underhållskalkade sedan 
vart fjärde år eftersom vi har en natur-
lig försurning i marken på grund av 
jonutbytet och ytterligare försurning när 
vi använder mineralgödsel förklarar Jens. 
Efter 30 skördeår kunde man se en 20 % 
ökning av skörden i de led som kalkats 
till 70% basmättnadsgrad. Data från 
de senaste 17 åren visar på ytterligare 
förbättrade skördar, med en ökning upp 
mot 35 %. Det motsvarade en skördeök-
ning på 1 ton per hektar och år. – Med 
andra ord kan vi konstatera att effekten 
av kalkningen kommer med tiden, 
samman-fattar Jens.

Kristina och Jens är överens om att 
försöken visar att kalkning, tillsammans 
med en bra dränering, utan problem går 
att räkna hem med ökade skördar som 
resultat. Det är det mest ekonomiska 
man kan göra i sin växtodling med liten 
risk att misslyckas.

Kristina gick sedan igenom praktiska 
tips inför kalkning på gården. – Som 
underlag inför kalkning är det bra att ha 
en färsk markkartering. Passa då på att 
även se vilka halter av det viktiga ämnet 
magnesium som finns i jorden, råder 
hon. Det finns sedan olika typer av kalk 
att köpa. Partikelstorleken avgör hur 
snabbt marken tar upp kalken. – Grova 
partiklar kalk ger effekt under längre tid 
allt eftersom de bryts ner i marken för-
klarar Kristina. Halterna av andra ämnen 

än kalcium kan också skilja sig åt mellan 
produkter och här kan man ta hjälp av 
markkarteringen för att se vilken som 
passar bäst för de egna jordarna. – Som 
ekologisk producent måste man sedan 
också se upp lite extra eftersom kalk som 
restprodukt från pappersbruken inte är 
tillåtet, upplyser Kristina.

Nya teman varje år
Gropen var välbesökt och deltagarna var 
engagerade och ställde många frågor. 
Även för oss som besökte gropen förra 
året var allt nytt, jordprofilen såg annor-
lunda ut, grödan och rötterna skiljde sig 
åt och temat var ett helt annat. – I Bor-
geby har man haft en grop varje år under 
16 år berättar Jens, och det finns alltid 
något nytt att se och prata om. Välkomna 
tillbaka till Öjebygropen nästa år!

Hulda Wirsén från Länsstyrelsen beskriver hur gropen blivit till.  
– För grovjobbet användes grävmaskin, men för att få till de snygga, 
släta väggarna som tydligt visar jordens profil har vi hackat med kniv.

Jens Blomqvist från Agraria Ord & Jord och Kristina Sigfridsson från 
Hushållningssällskapet i Norr- och Västerbotten visade på ett enkelt 
sätt hur det fungerar när vi tillför plusladdade joner som reagerar med 
minusjonerna i jorden och gör den bättre för växterna.

Nere i den 1,7 meter djupa gropen kunde vi se spår som visar hur landet stigit ut havet. Jordarterna 
ligger i tydliga lager och i den typen av sedimenterade jordar finns väldigt få stenar. Jorden består 
av bergartsmaterial, så kallad mineraljord.

Gropen var välbesökt och deltagarna var engagerade och ställde många frågor. – I Borgeby har man haft en grop varje år under 16 år berättar  
Jens Blomqvist från Agraria Ord & Jord, och det finns alltid något nytt att se och prata om. Välkomna tillbaka till Öjebygropen nästa år!

pH-värde:

pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill 
säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en 
lösning. Lösningar med låga pH-värden är 
sura och kallas syror, och de med höga kallas 
basiska. Lösningar som har pH 7 (vid 25 °C) 
kallas neutrala. Symbolen p i pH är en opera-
torbeteckning innebärande att man anger den 
negativa 10-logaritmen av vätejonaktiviteten. 
Lågt värde betyder många vätejoner och  
högt värde betyder få vätejoner.
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Kunskap för 
Landets Framtid
Aktuella aktiviteter

NYTT PROJEKT!

www.hushallningssallskapet.se

Marknadssamverkan Kött
Tillsammans med företagare i Burträskbygden 
undersöker vi kött- och charkmarknaden och 
söker lösningar som gynnar hela köttbranschen i 
Västerbotten. 

Mer information om kommande aktiviteter:  
anna.molander@hushallningssallskapet.se
070-188 48 25

ULLiHOP
ULLiHOP är ett samarbetsprojekt med syfte att skapa 
nya jobb genom att öka användningen av lokal ull. 
Genom att öka förutsättningarna för samarbete 
mellan ullproducenter, ullförädlare och företag som 
säljer ullprodukter eller tjänster kopplade till ull kan 
nya produkter och affärsidéer utvecklas. 

Mer information om kommande aktiviteter: 
helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se
070-343 42 54 

•  M
athantverkets mötesplats •

Arrangeras av Eldrimner sedan 1995

S Æ R I M N E R
2019

1 5 – 1 7  O K T O B E R

H Ö G B O 
B R U K
G ä v l e b o r g s  l ä n

Seminarier   Diskussioner 
Samtal   Möten

SM I MATHANTVERK

MAXAD SOL FÖR 
NORDLIGA LANTBRUK!

Bli din egen solelproducent, vi hjälper dig!

Ökad kunskap Gemensam upphandling

Soliga lantbruk i norr är ett projekt där vi vill hjälpa 
lantbrukare i Norrbotten och Västerbotten att ta 
steget till egen solelproduktion genom att erbjuda 
kunskapshöjning och stöd under processen.  
 
På våra seminarier till våren får du veta mer om 
solel och småskalig lagring, ekonomi, tillstånd och 
regler, miljö samt upphandling.

19 februari  PITEÅ 

26 februari ÖVERTORNEÅ 

4 mars  HARADS 

10 mars  SKELLEFTEÅ

11 mars  UMEÅ 

12 mars  LYCKSELE 

TRÄFFA OSS HÄR

HÅKAN STENMARK, LRF Norrbotten-Västerbotten 
hakan.stenmark@lrf.se             010-184 43 06

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT 
MAXA SOLEN PÅ DIN GÅRD? 

Anmäl ditt intresse på energikontornorr.se/solin så håller 
vi dig uppdaterad. Du kan även kontakta oss direkt!

Välkommen på 
Workshop om hållbart 

naturföretagande!

 Tid: Tisdag 22/10 2019, kl. 9-18
 Plats: UNESCO världsnaturarv,  
  Alskat lägergård,  
  Korsholm, Finland

Nordic Nature Health Hub-projektet ordnar en work-
shop om socialt och ekologiskt hållbart naturföreta-
gande för alla intresserade. Det blir en möjlighet att 
nätverka med naturföretagare från Västerbotten 
och Österbotten. Dagen består av förmiddagens 
föreläsningar och företagspresentationer. På efter-
middagen bekantar vi oss med Kvarkens världsna-
turarv, bl.a. en inspirerande rundvandring.

Anmälan och tilläggsinformation:  
lena.enlund@centria.fi 
anna.molander@hushallningssallskapet.se 

Anmälan senast: tisdag 8/10 2019

Max. antal deltagare pg.a. busstransport: 45 pers.

Programmet inkl. busstransporten i Vasaregionen 
kostnadsfritt, övrigt till självkostnadspris.

Här kort om Hubben: Inom Nordic Nature Health Hub kommer 
en nordisk virtuell verktygslåda för naturföretagare att byggas 
upp. Den kommer att innehålla lättåtkomlig och lättförståelig 
validerad kunskap om natur och hälsa samt nya verktyg (karta, 
interaktiv applikation, handbok med pedagogiska verktyg och 
kurser). Med hjälp av den kompetens som kan förvärvas via Hub-
ben kommer såväl etablerade som blivande naturföretagare att 
kunna utveckla nya produkter. Målet är också att Hubben ska 
vara en interaktiv mötesplats för allt från forskare till naturföre-
tagare och privatpersoner. Projektets referensgrupp, som består 
av svenska och finska naturföretag i Botnia-Atlantica regionen, 
kommer att ha en viktig uppgift i uppbyggnaden genom att testa 
och utvärdera innehållet. Se mer https://www.luke.fi/hubben/sv/



NÄSTA NUMMER

Bälinge bondgård – här får barnen leka och lära 
Britta-Karin och Tomas har haft läger för barn under två somrar, barnen har stormtrivits!

Nära Mat i skolan
Projekt för att utveckla skolors undervisning och ungas kunskaper om hållbar mat  
och livsmedelsproduktion.

Om dina åtaganden har ändrats sen 2015 eller om du 
haft villkorsbrister vid till exempel fältkontroll kan 
det innebära att du fått för mycket pengar som du 
behöver betala tillbaka.

Från 2015 har länsstyrelsen inte kunnat genomföra 
några återkrav på grund av att vi saknat möjligheter 
i datasystemen. Under senhösten 2019 och början av 

2020 kommer Jordbruksverket att få system på plats 
och då kommer vi att kunna påbörja utredningar om 
återkrav för stödåren 2015-2018.

De pengar som du eventuellt kommer att behöva 
betala tillbaka kommer i första hand dras ifrån dina 
kommande utbetalningar. Vid behov kommer det att 
finnas möjlighet till en avbetalningsplan. 

Kommande återkrav 2020

Nya möjligheter att söka pengar för samlings- 
lokaler, rekreation och turism samt idrott- och  
fritidsinvesteringar

Från den 1 november kommer det finnas möjlighet att avropa en nationell 
pott i Landsbygdsprogrammet för bland annat investeringar i samlingslokaler, 
idrotts- och fritidsanläggningar samt infrastruktur för rekreation och turism. 

Detta innebär att det på nytt går att söka pengar för detta i i både Norrbot-
tens och Västerbottens län där pengarna varit slut.

Ett krav är att någon annan offentlig finansiär går in med minst 25% respek-
tive 20% av kostnaden i medfinansiering beroende på vem som är sökande.

Lämna gärna in ansökan så snart som möjligt då vi inte vet hur länge de nya 
pengarna räcker.

Läs mer om stöden och vilka möjligheter som finns  på vår våra hemsidor: 

www.lansstyrelsen.se/norrbotten 
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten


