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lantbrukare i Bred,
Enköping.
Du har i år och förra året hållit i studiecirklar om dikesunderhåll och
markavvattningsföretag. Vad är
dina intryck efter det första året
som cirkelledare?
– Att det var så mycket kring diken
visste jag inte. Det har varit kul att
få förståelse för juridiken, historiken och att det inte bara är diken,
och det har varit roligt att jobba
med grupperna.
Vilka utmaningar ser du för att
få en mer aktiv förvaltning av
diken?
– Mycket handlar om tidsbrist,
att hinna träffa grannarna för att
samarbeta. Att få i gång kommunikationen i dikningsföretag är
viktigt, liksom att höja grundkunskapen i dessa frågor.
Kan du se några konkreta resultat efter dina cirklar?
– I en grupp genomfördes ett
dikesunderhåll i samarbete med
kommunen efter studiecirkeln, det
var väldigt positivt. Många deltagare har också lyckats hitta handlingarna till sina markavvattningsföretag och har börjat diskutera en
väg fram. Att ta reda på vilka som
ingår i samfälligheten är ett viktigt
första steg.
Vad händer nu?
– Passa på att gå kursen nu medan projektet pågår. I grupperna
får vi hitta lösningar kring coronasmittan. Det ska vara både roligt
och säkert att delta.


Jon Wessling

Med anledning av ett nyetablerat vargrevir i västra
Uppland, Siggefora-reviret,
arrangerade LRFs kommungrupp i Heby tillsammans
med LRF Mälardalen ett informationsmöte.
Länsstyrelsen i Uppsala var föredragshållare och gav information
som är viktig för alla som bor och
verkar där rovdjur etablerat sig.
Vid observation, spår, spillning
eller incidenter av rovdjur: rappor-

tera händelsen via www.skandobs.
se eller kontakta länsstyrelsen.
Rapporterna hjälper till att öka
kunskapen om rovdjuren i området
och kan vara ett viktigt underlag
vid beslut om skyddsjakt, licensjakt
eller för att stärka misstanke om
att rovdjur orsakat skrämda eller
stressade tamdjur.

nya tamdjur blir angripna. Det är
mycket vanligt att rovdjur återkommer efter angrepp.
Vid upplevelse av stark oro relaterad till rovdjursförekomst: berätta

för länsstyrelsen och var tydlig
med hur oron påverkar dig och
vad du är rädd för. Det är viktigt
att oron tydliggörs, även om inget
görs åt den just då. Den kan vara
en viktig del för senare beslut om
skyddsjakt, licensjakt eller andra
åtgärder.

Vad gör LRF Mälardalen? Förutom

att på olika sätt stötta medlemmar i
områden med rovdjur arbetar LRF
för en rovdjursförvaltning som är
långsiktig, förutsägbar och rimlig
för den enskilda och där rovdjurstrycket inte i någon del av landet
är så högt att tamdjurshållning påtagligt försvåras eller omöjliggörs.

Eleonore
Marcusson

Vid angrepp: kontakta alltid läns-

styrelsen. För att du ska ha rätt till
ersättning måste djuren besiktigas.
Sök ersättning för alla kostnader angreppet orsakat dig. Lämna
område och kadaver så intakt som
möjligt. Om du behöver lämna
platsen täck över kadaver för att
minska risken för asätare. Skadade djur får du givetvis ta
hand om, tillkalla veterinär
för eller avliva.
Sätt in akuta åtgärder
för att minska risken för att

Fakta: studiecirklarna

Utbildningar i projektet Mer mat – fler jobb

❖ Målet med studiecirklarna är en
aktiv förvaltning av diken och att fler
diken ska underhållas.
Anmäl ditt intresse på www.sv.se/
vatten eller kontakta Jon Wessling,
jon.wessling@lrf.se, 010-184 43 36.
Studiecirklarna är kostnadsfria och
genomförs över hela landet av Studieförbundet Vuxenskolan och LRF
på uppdrag av Jordbruksverket.

❖ Nu har projektet Mer mat – fler
jobb varit igång på allvar drygt ett år.
Kommande utbildningar är planerade
i Mälardalen;
Försäljning: För dig som vill bli bättre på att sälja företagets produkter
och/eller tjänster: 19–20 oktober.
Frilands- och växthusodling: Frilandsodling, start 1 oktober, växthusodling, start 2 november.

Kan vi
nå dig?

Har vi rätt mobilnummer och
e-postadress till
dig? Logga in och
uppdatera dina
kontaktuppgifter
via www.lrf.se/
mitt-medlemskap
eller kontakta
Medlemsservice på
010-184 40 00 eller
medlemsservice
@lrf.se.

Utbildningarna är uppdelade i olika
moduler där du kan välja att gå en,
flera eller allihop, vissa sker på distans.
Ledarskap: En utbildning för dig
som vill lära dig att effektivt leda dig
själv och andra: 2–3 februari, 10 mars
Mer information och anmälningsformulär hittar du på www.matjobb.
se.

❖ Den 1 september börjar Carl Aschan på Medlem & Organisation och
Christoffer Rinman blir ny tillförordnad regionchef i LRF Mälardalen.
Som en konsekvens slutar Carl
Aschan som regionchef i LRF Mälardalen. Christoffer Rinman kommer
från den 1 september fungera som
t.f. regionchef fram tills dess att ny
regionchef rekryterats.
– Calles strategiska förmåga och
drivande arbetssätt uppskattar
jag mycket, säger Mona Holmsten,
avdelningschef Medlem & Organisation.
– Det har varit fantastiskt inspirerande och roliga år som regionchef,
säger Carl Aschan.

Hallå där …
Christoffer
Rinman

ny tillförordnad
regionchef för
LRF Mälardalen från
den 1 september.
Vem är du?
– Jag är en långvägare inom
LRF-koncernen och har arbetat
såväl inom den näringspolitiska
delen som affärsverksamheten, nu
senast som VD för dotterbolaget
Bygruppen.
– Jag bor i Åkersberga med min
familj i en lantlig miljö med jordbruk och hästverksamhet omkring
oss.
Varför tackade du ja till det här
uppdraget?
– Jag är en nyfiken person som
gillar nya utmaningar och
människor. Under denna begränsade period hoppas jag få driva
viktiga medlemsfrågor som verkligen gör skillnad.
Vad har du för tankar om LRF
Mälardalen?
– Jag har mycket höga tankar om
LRF Mälardalen. Jag har sett det
fina, medlemsnära arbete som
gjorts och görs nu, det såg jag
inte minst när jag var aktiv i Södra
Roslagens lokalavdelning för några
år sedan. Det gäller att fortsätta i
samma positiva riktning.
Sofia Weimarck

Höstens och vinterns utbildningar i ledarskap och styrelsearbete
❖ Under 2020–2021 erbjuder ViljaLysa i samverkan med LRF och Fyrklövern i Mälardalen utbildningar i
ledarskap och styrelsearbete för företagare i den gröna näringen.
Kurserna subventioneras av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet.
Styrelseutbildningen Vilja Styra,
4,5 dagar, ger dig kunskap i att driva,
planera och utveckla en aktiv styrelse

eller ett ledningsråd för företaget.
Även för dig som vill arbeta i en styrelse eller i ett ledningsråd.
Kursdagar är 8 december, 14–15
januari, 3 och 16 februari i Kungsör.
Ledarskapsutbildningen Vilja Leda
för dig med eller utan anställda som
vill bli bättre på att leda dig själv,
medarbetare och företaget.
Utbildningen är på 1, 3 eller 7
dagar.

Kommande kurser, 1 dag: 19
oktober, Enköping samt 22 oktober, Kungsör. 3 dagar: 19–20 november och 11 december, Enköping,
samt 8–9 februari och 9 mars
i Kungsör. 7 dagar: 23–24 november
i Kungsör.
Kurserna kan genomföras digitalt
om smittskyddsläget kräver det.
Mer information: www.lrf.se/malardalen

Medlemsinformation från LRF. Här berättar vi om vad LRF tycker och gör, centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!

Annette
Westerberg

Carl Aschan slutar
som regionchef

Medlemsinformation
från LRF. från
Här berättar
om vad
LRF tyckervarje
och gör,
centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!
Medlemsinformation
LRF. IviLand
Lantbruk
vecka!

Agera rätt om du har
rovdjur i din närhet

Hallå där …

