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Pilot Södra Bottenhavet
Länsstyrelsen i Uppsala har under det senaste året medverkat i projektet Pilot Södra
Bottenhavet. Pilot Södra Bottenhavet är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner,
organisationer, företag, länsstyrelser, regioner och privatpersoner och ideella föreningar som
gemensamt arbetar för införandet av ekosystembaserad havsförvaltning och för att få till olika
fysiska insatser i området.

Tillsammans med intressenter och olika aktörer vill Pilotområde Södra Bottenhavet skapa
framtidens sätt att samarbeta för en anpassningsbar och hållbar förvaltning av vår havsmiljö. Vi
strävar fram mot morgondagens havsförvaltning som bygger på den breda ekosystemansatsen
(biologisk mångfald ska bevaras och användas hållbart) och på delaktighet med ett tydligt
regionalt inflytande. En förvaltning som ska möjliggöra förändringar för ett hållbart nyttjande av
en frisk och levande havsmiljö inom ekosystemets gränser. Inom projektet vill vi ta tillvara
befintliga nätverk, samarbeten och organisationer och samla dessa för att kartlägga hur status
(tillståndet) i/för havsmiljön i vår skärgård är och kan bli och hur det kan bli ännu bättre.
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Kustområden och hav ska nyttjas på ett hållbart sätt som möjligt. Målbild och intention av
projektet är att bygga upp ett brett kunskapsunderlag för bra beslutsfattande. Längre fram i
projektet vill och kommer vi att föreslå förändringar som krävs och utforma gemensamma
kunskapsunderlag för bidra till att nå våra miljömål och om ett hållbart nyttjande av havet.

Om du är verksam inom det aktuella området och har frågor eller vill medverka på något sätt är
du mer än välkommen att kontakta projektledare Erica Hasslar (erica.hasslar@tierp.se) på
Tierps kommun. Du kan också läsa mer om Pilot Södra Bottenhavet på pilotområdets
samverkansform, Aktörsforum online. 

Nya stödnivåer i våtmarksstöden
I det nya landsbygdsprogrammet som startar 2023 blir det högre stödnivåer för anläggning av
våtmarker i jordbrukslandskapet. Det kan vara allt från en liten specialiserad damm för att fånga
upp fosfor och kväve, till en större vattenspegel i landskapet som drar till sig fåglar, groddjur och
vilt.

Takbeloppet för anläggning och restaurering av våtmarker höjs från 200 000 kr till 400 000 kr/ha.
För fosfordammar blir det 600 000 kr/ha. Man kommer att ha möjlighet att få stöd för 100 % av
de stödberättigande kostnaderna upp till stödtaket. Det kommer även att finnas även ett nytt stöd
för bevattningsdammar.

Den som är intresserad kan anmäla sig till en kostnadsfri rådgivning om våtmarker via projekten
Greppa Näringen eller Ett rikt odlingslandskap. En rådgivare kommer då ut på plats och
diskuterar en lämplig placering och utformning av våtmarken med dig.

Läs mer och anmäl dig här: Kompetensutveckling och rådgivning | Länsstyrelsen Uppsala
(lansstyrelsen.se)

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet är öppet för ansökan 
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet består av 22 olika stöd. Totalt finns det 2,15 miljarder
kronor att söka fram till år 2027. De flesta av stöden vänder sig till företag inom yrkesfiske och
vattenbruk. Det finns också stöd som till exempel universitet, producentorganisationer,
intresseorganisationer, kommuner och myndigheter kan söka.

Programmet ger ökad möjlighet till svenskproducerad sjömat, som fiskad och odlad fisk, skaldjur
och alger. Vi gör detta genom att utveckla konkurrenskraftiga och innovativa företag inom fiske,
vattenbruk och beredning. Programmet innehåller också åtgärder för att skydda, bevara och
återställa den biologiska mångfalden i sjöar och hav

Mer information om stöden Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet - Jordbruksverket.se. 

Stöd till konkurrenskraft, miljö och levande landsbygder öppnar i
januari
I januari 2023 öppnar möjligheten att söka projekt- och investeringsstöd samt stöden inom
Leader. Stöden ska öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande
landsbygder och underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag. Stöden
ska också bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027 omfattar totalt
60 miljarder kronor. 45 miljarder är från EU och cirka 15 miljarder är svensk finansiering. Nästan
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8,5 miljarder ska betalas ut i projekt- och investeringsstöd samt Leader under perioden.

Mer information om stöden Strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik - Jordbruksverket.se

Länet har bristande tillgång till kontanter
Möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar över disk och möjligheten för föreningar och företag att lämna
ifrån sig dagskassa har ytterligare försämrats i Uppsala län. Tillgången är inte längre tillfredsställande. Det visar
en nationell och en regional rapport som länsstyrelserna presenterade för regeringen den 1 december,
”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2022”.

Möjligheten att nyttja de grundläggande betaltjänsterna har försämrats i länet och fler personer har fått längre
resväg till tjänsterna. Det är tjänsterna kontantuttag, betalningsförmedling som innebär att betala räkningar över
disk, och dagskassehantering. Bedömningen är att tillgången inte längre når upp till det politiska målet att alla
ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. De som inte kan eller vill vara digitala, de som
bor i ytterområden eller på landsbygderna, har inte en tillgång till betaltjänster som bedöms vara tillfredsställd.
Det gäller även alla invånare vid händelse av en kris eller om den digitala infrastrukturen slås ut. Betaltjänster
finns mestadels kvar centralt i kommuners centralorter. Länsstyrelsen Uppsala läns rapport och den
gemensamma nationella rapporten kan hämtas på länsstyrelsens webbplats, länsstyrelsen.se.

Varje kilowattimme (kWh) räknas
Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd.
Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk
att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra
situationen genom att minska elanvändningen.

Energiförsörjning i länet

Det här kan du göra – tips från Energimyndigheten

Frågor och svar om energiläget (Energimyndigheten)

Frågor och svar om effektbrist och frånkoppling (Svenska
kraftnät)

Energieffektivisering i jordbruk (Energimyndigheten)  
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Poddtips inför julhelgen
Landet - podden bortom storstan är en inspirerande och
diskuterande podd med fokus på landsbygderna som
produceras av landsbygdsnätverket. Podden lyfter aktuella
ämnen med engagerade och kunniga människor på 20
minuter. Ta på dig hörlurarna och följ med ut i landet i jul. 

Landet - podden bortom storstan | Landsbygdsnätverket
(landsbygdsnäverket.se) 

Landsbygdsavdelningen 
Länsstyrelsen Uppsala län
Telefon: 010-223 30 00 (växel) 
E-post: uppsala@lansstyrelsen.se  
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/uppsala  
 
Kontakta oss gärna direkt på: landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se 
 
Så behandlar vi dina personuppgifter

Följ oss!
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