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Var tredje månad skickar vi på Agro Sörmland ut det här nyhetsbrevet. 
Här samlar vi aktuella nyheter, vad som hänt sedan sist i vår verksamhet, status i pågående

projekt, vad som händer hos våra systernoder och framför allt – 
viktiga datum och kommande aktiviteter. 

 

SEMINARIER OCH KONFERENSER

Skogen i Södermanland

Den 15 november arrangerar vi tillsammans med
Regionalt skogsprogram en konferens – Skogen i
Södermanland. Vi trä�as i Katrineholm med
inbjudna gästtalare och fokuserar på hur vi arbetar
för en hållbar och lönsam skogsproduktion. Det blir
en dag med aktivt deltagande och
paneldiskussioner. 

LÄS MER HÄR

Lönsamt lantbruk i osäkra tider

Hur kan du minska riskerna i ditt lantbruksföretag i
denna tid av osäkerhet?   
    
Den 8 dec bjuder vi in till en förmiddag med fokus på
beslutsunderlag i din växtodling.
Lantbruksföretagare delar med sig av strategier och
frågeställningar, välkommen till en förmiddag med
samtal om möjligheter och risktagande. 

LÄS MER HÄR

https://agrosormland.se/
http://eepurl.com/gUBt_j
https://agrosormland.se/event/skogen-i-sodermanland/
https://agrosormland.se/event/skogen-i-sodermanland/
https://agrosormland.se/event/lonsamt-lantbruk-i-osakra-tider/
https://agrosormland.se/event/lonsamt-lantbruk-i-osakra-tider/


Smart Farming 2023

LANTBRUKETS MÖJLIGHETER OCH ROLL I
KLIMATOMSTÄLLNINGEN 

Lantbruket har stor potential att öka kolinlagring,
minska utsläpp av växthusgaser och inte minst att
bidra till förnyelsebara energisystem. Detta kan
skapa nya a�ärsmöjligheter för lantbruksföretagen
och samtidigt bidra till en konkurrenskra�ig
produktion av livsmedel.  

LÄS MER HÄR

PROJEKT
Ett urval av våra projekt.

Self Sustainable Farm

Vi har fått en avstämning från Self Sustainable Farm,
förberedelseprojekt inom Agtech 2030. 

Solpanelerna är på plats och elinstallationen är klar
inom kort. Däre�er sker provkörning av de fem
solföljande solpanelerna. RISE-forskaren Tora
Råberg står redo att utse lämpliga prov- och
referensytor för studier av solinstrålning och tillväxt
av gröda under solpanelerna. 

LÄS MER HÄR

Framtidens viltförvaltning

Temat vid denna trä� var Framgångsrik
samverkan och förmiddagen inleddes med ett antal
föreläsningar som visade på flera goda exempel och
de senaste erfarenheterna från forskningen. På
e�ermiddagen gjorde vi fältbesök hos Barksätters
gård. 

LÄS MER HÄR 
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https://agrosormland.se/event/smart-farming-2023/
https://agrosormland.se/event/smart-farming-2023/
https://agrosormland.se/nulagesrapport-self-sustainable-farm/
https://agrosormland.se/u-projekt/self-sustainable-farm-energioberoende-gard/
https://agrosormland.se/workshop-med-framtidens-viltforvaltning/
https://agrosormland.se/workshop-med-framtidens-viltforvaltning/
https://agrosormland.se/nyheter/


Rätt insats minskad skada

Ett projekt om förebyggande åtgärder rörande
viltskador på växande gröda. Projektet ska insamla
kunskap samt strukturerat utvärdera e�ekten av ett
antal tillfälliga skadeförebyggande åtgärder för att
minska skada orsakade av klövvilt i
jordbrukslandskapet i Södermanlands län. 

Projektet finansieras av Jordbruksverket och ska
genomföras i samarbete med HS konsult AB,
VäxtRåd och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

LÄS MER HÄR

Gasanalyser i jord

En projektidé och förstudie inom Agtech 2030 som
startat nu i höst. 

Projektidén handlar om att utveckla en teknisk
lösning – metod och apparatur – för att undersöka
vilka gaser som finns i marken. Kunskap om
gasinnehållet i marken skulle kunna ge information
som kan förbättra lantbrukarens val av
brukningsmetoder, vilket i sin tur skulle kunna
påverka grödtillväxten. 

LÄS MER HÄR

Branschforum Gröna näringar

I rapporten Branschforum för den gröna näringen i
Sörmland har Agro Sörmland samlat resultatet från
den kartläggning av gröna näringens behov av
arbetskra� och kompetens som vi utfört på uppdrag
av Region Sörmland.  

Rapporten redovisar bl a förslag på hur ett
Branschforum kan bildas och samla såväl behovet av
arbete och utbildning som förslag på åtgärder för att
komma till rätta med brist på den kompetens
företagarna e�erfrågar. 

Länk till rapporten i sin helhet 
 

 

Vägar till utbildning och arbete i
gröna näringar

Rapport från pilotarbete som sy�ar till att öka
kompetensförsörjningen till gröna näringar . Agro
Sörmland har varit en del av det här arbetet, dels
genom Grönsaksodling på friland men även genom
ett initiativ på uppdrag av Region Sörmland. Det
senare uppdraget gick ut på att Agro Sörmland
under 2022 utförde en kartläggning över
förutsättningar att starta ett branschforum för gröna
näringar i länet. 

LÄS MER HÄR

https://agrosormland.se/u-projekt/ratt-insats-minskad-skada/
https://agrosormland.se/u-projekt/ratt-insats-minskad-skada/
https://agrosormland.se/u-projekt/gasanalyser-i-jord/
https://agrosormland.se/u-projekt/gasanalyser-i-jord/
https://agrosormland.se/wp-content/uploads/2022/11/Branschforum-for-grona-naringarna-i-Sormland-slutrapport-v.2.pdf
https://agrosormland.se/vagar-till-utbildning-och-arbete-i-de-grona-naringarna/
https://agrosormland.se/u-projekt/gronsaksodling-pa-friland/
https://agrosormland.se/vagar-till-utbildning-och-arbete-i-de-grona-naringarna/


AGRO SÖRMLANDS UTVECKLINGSRÅD
I våras påbörjade vi en presentationsrunda av medlemmarna i vårt värdefulla utvecklingsråd.
Hittills har vi hunnit prata med fem av dem. Vid varje samtal har angelägna frågor kommit upp
och både gemensamma och olika perspektiv har belysts.  
 

Karola Reuterström

November – Karola Reuterström, medlem i Agro
Sörmlands utvecklingsråd och en av initiativtagarna
till Agro Sörmland och ledamot i AgroÖst, vår
moderorganisation. På gården Stora Lövhulta strax
utanför Eskilstuna bedriver Karola och hennes make
Peter växtodling som huvudverksamhet. Karola har
genom åren ha� många förtroendeuppdrag. 

LÄS HELA INTERVJUN HÄR

Dag von Bothmer

I oktober pratade vi med Dag von Bothmer
som bedriver arrendelantbruk på tre ställen – i
Oxelösund, Köping och i Malmköping där han bor
med sin fru. Vi fick ett intressant samtal bl a om att
många har är en förenklad bild av lantbruket och att
kunskapen är låg om variationen det innebär att vara
lantbrukare. 

LÄS HELA INTERVJUN HÄR

Utvecklingsrådets betydelse

Septembers möte med utvecklingsrådet tog plats
hos Martina Schagerlund, Lindholms gård.  

Vid detta möte var det särskilt fokus på de höga
prisnivåerna på energi och insatsvaror och
utmaningarna som det för med sig. 

LÄS MER HÄR

AKTUELLT HOS SYSTERNODER

AgroDagen
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https://agrosormland.se/karola-reuterstrom/
https://agrosormland.se/karola-reuterstrom/
https://agrosormland.se/dag-von-bothmer/
https://agrosormland.se/dag-von-bothmer/
https://agrosormland.se/karola-reuterstrom/
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22 november, kl. 9.00–15.30 Bryggerikrogen i Nora.  

Alla programpunkter och anmälan hittar du här.

Eat local food

Agro Örebro har startat en kampanj för att ly�a lokala producenter

bland ungdomar. 

Här finns information om den. 
 

Företagsstrategier i en föränderlig tid

Seminarium 14 december 

Mer information på Agro Västmanlands hemsida.

VIKTIGA DATUM

15 november – Skogen i Södermanland 

8 december – Lönsamt lantbruk i osäkra tider 

9 feb – Smart Farming 2023 

7 mars – AKIS temadag 

 

FÖLJ OSS!

Ta del av det senaste genom att följa oss i sociala medier.

https://www.agroorebro.se/
https://www.agroorebro.se/agrodagen-2/
https://eatlocalfood.se/
https://agrovastmanland.se/
https://agrovastmanland.se/
https://agrosormland.se/event/skogen-i-sodermanland/
https://agrosormland.se/event/lonsamt-lantbruk-i-osakra-tider/
https://agrosormland.se/event/smart-farming-2023/
https://agrosormland.se/event/skogen-i-sodermanland/
https://agrosormland.se/om-agro-sormland/
https://www.facebook.com/agrosormland
https://agrosormland.se/
https://www.linkedin.com/company/agro-sormland/


Copyright © 2022 Agro Sörmland, All rights reserved. 

Vill du uppdatera dina inställningar? 
Uppdatera din inställningar och avregistrera dig 

https://agrosormland.us19.list-manage.com/profile?u=d0fe2677542a752a1d93cb9eb&id=79645c618f&e=[UNIQID]&c=4bf26a1060
https://agrosormland.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=d0fe2677542a752a1d93cb9eb&id=79645c618f&e=[UNIQID]&c=4bf26a1060
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=d0fe2677542a752a1d93cb9eb&afl=1

