FEBRUARI 2017

greppa näringen

Medlemsbrev
Häng med på våra
gruppaktiviteter
Alla lantbrukare i Östergötland är välkomna på Greppa Näringens
gruppaktiviteter, oavsett var gården ligger, hur stor den är och vad
den har för produktionsinriktning. Även familjemedlemmar och
anställda är välkomna. Vänd på sidan för att se kommande aktiviteter.

Individuell rådgivning
• Du som är verksam på Vikbolandet eller runt Söderköping och brukar
50 ha åker eller mer kan få individuell rådgivning hemma på gården.
• Du som är animalieproducent med 25 djurenheter eller mer kan också
få individuell rådgivning oavsett var i länet gården ligger.
Totalt kan du få 6 individuella rådgivningsbesök (s k rådgivningsmoduler)
under tre år.

Rådgivare
På www.greppa.nu > Våra tjänster > Rådgivning kan du se vilka rådgivnings
företag som utför de olika rådgivningarna i Östergötland just nu. Rådgivarna får
nya uppdrag från Greppa Näringen varje halvår, vilket innebär att det kan variera
vilket rådgivningsföretag som utför just den modul som du är intresserad av.

Ändra i din rådgivningsplan
På www.greppa.nu kan du också läsa om de olika rådgivningsmodulerna som
erbjuds inom Greppa Näringen. Du är alltid välkommen att ändra i din råd
givningsplan om nya behov skulle uppstå. Hör av dig till oss på Länsstyrelsen
eller till någon av dina Greppa Näringen-rådgivare så hjälper vi dig.

ÖSTERGÖTLAND

Årets Greppa
Näringenrådgivare
Finns det någon rådgivare
som har inspirerat dig lite
extra under 2016? Någon
som med kompetens och
engagemang har hjälpt dig att
genomföra miljöförbättringar
på gården? Se i så fall till att
nominera henne/honom till
utmärkelsen ”Årets Greppa
Näringen-rådgivare”.
Nomineringen ska innehålla en
kort motivering och skickas till
maria.kallming@lansstyrelsen.se
senast den 14 februari. Vinnaren
utses i samarbete med Greppa
Näringens referensgrupp i Öster
götland och presenteras på LRFs
regionstämma den 14 mars.
Vi kommer även att utse och
belöna årets Greppa Näringenmedlem, men i det fallet är det
rådgivarna som får nominera.
Kanske blir det du i år…
Tidigare års vinnare hittar du på
www.greppa.nu/ostergotland.

HAR VI DIN MAILADRESS?
Greppa Näringens kurser och fältvandringar annonseras även via mail direkt
till våra medlemmar. Se till att vi har din mailadress så att du inte missar
någon intressant aktivitet. Skicka ett mail till maria.kallming@lansstyrelsen.se
med ditt namn och SAM-nummer så lägger vi till dig på maillistan.

27 februari

2 mars och 17 maj

6 april

Vinterträff för mjölkbönder
– tema mineraler

Introduktionskurs för nya medlemmar
i Greppa Näringen

Studiecirkel i hållbart jordbruk

Vreta Kluster, kl 09.30–12.30

Dag 1
Torsdagen den 2 mars, kl 08.30–16.00
Vänneberga gård, Söderköping

Markkartering och foderanalys är de hjälp
medel vi har för att se över- och underskott
av mineraler. Stämmer de överens med
varandra? Blir det mer obalans i foderstater
med stor andel lokalt producerat foder?
Vi diskuterar frågan tillsammans och ser
den från odlings- och utfodringsperspektiv.
Ta med egna foderanalyser och markkarte
ringskartor, om ni har det.
Vi hoppas på mycket diskussion.
Vi avslutar med lunch.
Medverkar gör Margareta Dahlberg,
MD Lantbruksråd och Per Ståhl,
Hushållningssällskapet.
Anmälan senast den 22 februari
till margareta@lantbruksrad.se
eller med sms till 0706-22 65 11.

28 februari
Miljöhänsyn i hästhållning
Kättinge IF:s klubblokal, Vikbolandet,
kl 18.00–20.00
• Växtnäring i kretslopp – så hanterar
du gödsel och rasthagar
• Miljöregler för hästhållare
• Energieffektivisering i stall och ridhus
Medverkar gör rådgivare från LRF Konsult
och miljökontoret i Norrköpings kommun.
Anmälan senast den 21 februari
till petra.nilsson@lrfkonsult.se
eller 011-19 49 27.
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Dag 2
Onsdagen den 17 maj, kl 13.00–16.00
Evertsholms gård, Söderköping
Vill du veta varför växtnäring som är
en nödvändig resurs på åkern blir ett
problem i havet? Hur animalieproduk
tionen kan göras mer klimatsmart?
Varför en droppe i diket inte är
”en droppe i havet” när det gäller
växtskyddsmedel?
Då är du välkommen på en kurs som
både du och miljön tjänar på. Kursen är
öppen för alla lantbrukare i Östergötland,
men riktar sig särskilt till dig som är med
lem i Greppa Näringen eller funderar på
att bli det. Kursen består av två dagar; en
dag inomhus när vi varvar diskussioner
och övningar, en dag utomhus när vi får
se olika åtgärder i praktiken. Se annons
för lantbrukardag här intill.
Anmälan senast den 16 februari via
https://jordbruksverket.pingpong.se/
oppenkatalog eller till Maria Källming
på 010-223 55 11.

24 mars
Växtskydd – en förmiddag om teknik,
resistens och renkavle
Vretagymnasiet, kl 09.30–12.30
• Tekniknyheter
• Spara växtskyddsmedel med
GPS-styrning
• Val av munstycke för bästa effekt
• Så håller du renkavlen borta
• Resistens – problem och lösningar
Medverkar gör Christer Johansson,
Jordbruksverket, och Kristina Grill,
Länsstyrelsen. Vi bjuder på fika.
Anmälan senast den 20 mars via
https://jordbruksverket.pingpong.se/
oppenkatalog eller till Kristina Grill
på 010-223 55 06.

Du får det här brevet eftersom du har varit i kontakt med Greppa Näringen eller fått rådgivning av oss. Om
du vill se din rådgivningsplan kan du med hjälp av e-legitimation logga in på Greppa Näringens Mina Sidor
via www.greppa.nu. Ring oss gärna om du har några frågor om ditt medlemskap i Greppa Näringen.
Kontaktperson för Greppa Näringen i Östergötland är Maria Källming, Länsstyrelsen (010-223 55 11).

Greppa Näringen ger råd som både lantbrukare och miljön tjänar på.
Hos oss får du råd om allt från kvävestrategi, växtskydd, våtmarker till
utfodring och energieffektivisering. Nu finns Greppa Näringen på Twitter.
Följ @GreppaNyheter och få nyheter om projektet och om lantbrukets
miljöfrågor. Du når oss på www.greppa.nu och 0771-573 456.
Ansvarig utgivare: Maria Källming, Länsstyrelsen.

Vreta Kluster, kl 18.00–20.00
• Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk
i framtiden?
• Hur kan vi producera bra mat som
räcker till alla samtidigt som vi hushållar
med mark, vatten, växtnäring och energi
och upprätthåller god djurhälsa och
biologisk mångfald?
• Vill du vara med och diskutera dessa
frågor i en studiecirkel?
Vi träffas 3– 4 kvällar under året för att
lösa världsproblemen tillsammans. Vi
diskuterar med utgångspunkt från en text
eller film, eller så bjuder vi in en expert
som berättar om sitt specialområde.
Studiecirkeln startade under 2016, men vi
har plats för fler deltagare, så välkommen
att hänga på! Vi välkomnar både lantbru
kare och rådgivare, växtodlare och animalie
producenter, ekologiskt såväl som konven
tionellt inriktade. Huvudsaken är att du
vill vidga dina vyer, lära dig mer och är
beredd på diskussion.
Anmälan senast den 30 mars via
https://jordbruksverket.pingpong.se/
oppenkatalog eller till Maria Källming
på 010-223 55 11.

17 maj
Greppa Näringens lantbrukardag 2017.
Tema mark, vatten och fosfor
Evertsholms gård, Söderköping,
kl 13.00–16.00
• Så får du maximal nytta av fosforn
i mineralgödsel, stallgödsel och slam.
• Undvik skadlig markpackning. Hur
stor skillnad gör däcksutrustningen
och kan man reparera dålig mark
struktur med kalk?
• Lönar det sig att täckdika och hur går
det egentligen till? Bättre flöde i diket
utan att gräva?
• Bättre vattenkvalitet med skyddszoner,
tvåstegsdiken och våtmarker.
Anmälan senast den 9 maj via
https://jordbruksverket.pingpong.se/
oppenkatalog eller till Maria Källming
på 010-223 55 11

