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Ullskörd i teorin
Välkommen till en kväll där ullskörden står i fokus – från fårens klipplats till
sortering och lagring av ullen.

Fårklippningen är ett viktigt moment och avgörande för en bra ullkvalitet. Det finns
flera aspekter som du som fårägare eller ullproducent bör tänka på vid
klippningstillfället. Det är viktigt att du planerar och förbereder ullskörden på bästa
sätt för att få ut bästa kvaliteten på ullen, men också att fårklipparen får de bästa
förutsättningarna för ett smidigt, bra och effektivt jobb.

Var: Arentuna Bygdegård, Arentuna 24 Storvreta
När: 26 februari, kl 17:00-20:00
Kostnad: Gratis.
Fika serveras under kvällen.
Anmälan: Klicka här för anmälan och mer information på Länsstyrelsens hemsida

Ullkompetens finns nu på
webben
Länsstyrelsens projekt Ullkompetens finns nu på webben -
klicka här! Programmet uppdateras regelbundet och alla
aktiviteter kommer så småningom ut på Länsstyrelsens
kalender.

Hanna Bjärnlid

Ullkompetens

Utveckling med bygdemedel -
senast 29/2
Du som bor i Alvkarleby kommun eller i Söderfors i Tierps
kommun kan ansöka om bygdemedel hos länsstyrelsen. Det är
medel som går till projekt eller insatser som gynnar bygden och
de som bor där och föreningar är sökande. Ansökstiden går ut
29 februari, så passa på att skicka in en ansökan eller sprida
information till någon som kan vara intresserad!

Matilda Markne

Foto: Älvkarleby
kommun

Ät Uppsala län 2020
Inom At Uppsala län anordnas en rad aktiviteter som vi ser framemot under 2020.
Bland annat ordnas en affärsutbildning för livsmedelsföretagare och kurser i
livsmedelssäkerhet som du kan läsa mer om nedan. Men det kommer mycket mer! I
kommande nyhetsbrev kommer du bland annat kunna läsa om en lanthandel på
O-ringen, Bonden i skolan, seminarier och fler spännande aktiviteter.

Linn Bennetoft
Sara Nilsson 
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Affärsutbildning för livsmedelsföretagare
Den 10 mars startar årets affärsutbildning för livsmedelsföretagare i Uppsala län.
Utbildningen består av totalt 8 träffar från mars till augusti 2020. Utbildningen hålls
i regi av LRF Mälardalen och arrangeras genom ett samarbetsprojekt inom
handlingsplanen At Uppsala län. Klicka här för mer information på Länsstyrelsens
hemsida.

Introduktionskurs i att starta
livsmedelsverksamhet
En introduktionskurs för företag som vill lära sig grunderna för att starta
livsmedelsverksamhet. Du får lära dig mer om livsmedelssäkerhet och
livsmedelslagstiftning samt vad du ska tänka på i utformningen och
planeringen av din livsmedelslokal liksom vilka tillstånd som behövs.

Kursen innehåller bland annat grundläggande information om
livsmedelslagstiftningen, vilka tillstånd som kan behövas, vilken kontrollmyndighet
som är aktuell och vad du ska tänka på i utformningen av din livsmedelslokal med
tanke på flöden och val av olika material på väggar, golv och inredning. Kursen har
en allmän inriktning och vänder sig därför till alla olika typer av
livsmedelshantering.

Var: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 Uppsala
När: 25 mars, kl 13:00-17:00
Kostnad: 500 kr plus moms. Anmälan är bindande och kursavgiften debiteras om
man uteblir utan att avanmäla sig. Eventuell avanmälan ska ske senast 18 mars.
Anmälan: Klicka här för anmälan och mer information på Länsstyrelsens hemsida

Introduktionskurs i
livsmedelshygien
Introduktionskurs för nybörjare och för etablerade företag
som önskar uppdatera sina kunskaper. Kursen ger dig
grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Du ges en
inblick i livsmedelslagstiftningen och betydelsen av god
livsmedelshygien för att producera säkra livsmedel.

Kursen riktar sig till både nybörjare och etablerade företag.
Kursen ska förenkla för dig i ditt dagliga arbete.

Var: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 Uppsala
När: 26 mars, kl 13:00-17:00
Kostnad: 500 kr plus moms. Anmälan är bindande och
kursavgiften debiteras om man uteblir utan att avanmäla sig.
Eventuell avanmälan ska ske senast 18 mars.
Anmälan: Klicka här för anmälan och mer information på
Länsstyrelsens hemsida
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Kurs - Koka marmelad med
kvalitet till ditt besöksföretag
Välkommen till en kurs där du lär dig grunderna för att
koka marmelad utan tillsatser. Marmelad som innehåller
bara frukt/bär och socker. Ta vara på trädgårdens och
skogens frukt och bär och koka egen marmelad till dina
gäster!

Vi får praktiskt jobba med att koka marmelad, följa kokningen
och bedöma när konsistensen är den önskade. Vi får också lära
oss en del om konservering och hållbarhet. Recept och
marmeladen vi kokat får vi med oss hem.

Var: Ekenäs, Flinkesta Flen
När: 31 mars, kl 09:30-16:00
Kostnad: 750 kr + moms, mat och fika ingår.
Anmälan: Klicka här för anmälan och mer information på
Länsstyrelsen Västmanlands hemsida

Kompetensutveckling inom
miljö och klimat
Många aktiviteter planeras under året, mer information
kommer i nästa nyhetsbrev i april och kommer även finnas
på Länsstyrelsens hemsida.

Vattendragsvandring
Greppa näringen tillsammans med Enköpings kommun
anordnar en vattendragsvandring runt Enköpingsån och
Orsundaån.
När: 17 april

Fältdag om beteshävd från häst, kor och får
När: 16 maj

Fältdag inom demonstrationsodling i Vattholma
När: 28 maj

Fältdag om kalkbarrskogsskötsel och dess effekt på
biologiskmångfald
När: Maj/juni
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Asnaketch Woldetensaye

Regional handlingsplan för 2020
Den reviderade regionala handlingsplanen för
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet för
Uppsala län är beslutad och trädde i kraft 31 januari 2020.

För flera insatsområden i landsbygdsprogrammet finns
inga eller mycket lite stödmedel kvar till nya ansökningar.
Hör gärna av er till enheten för landsbygdsutveckling om ni
funderar på att söka stöd för en investering eller projekt. Vi
kan informera er om det finns pengar kvar i den aktuella
insatsen.

Håll utkik efter Partnerskapsmöten 2020
Länsstyrelsen utvecklar partnerskapet för landsbygdsutveckling till ett forum för
samverkan med regionen, kommuner och landsbygdsaktörer i landsbygdsfrågor. Två
möten är planerade att genomföras under 2020, den 21 april och den 22 oktober.
Detaljerat program presenteras i nästa nyhetsbrev samt kommer att läggas ut på
länsstyrelsens externa webb under mars. 

Karin Svanäng

Träffa oss på 60+ mässan och
prata kontanter!
Den 25 och 26 mars är Länsstyrelsen på 60+ mässan i Uppsala och
pratar om kontanter och tillgången till de grundläggande
betaltjänsterna. Vi pratar gärna om hur du upplever tillgången till
kontantuttag, betaltjänstföredling och dagskassehantering, och
berättar mer om hur vi jobbar med betaltjänster. Titta gärna förbi vår
monter!

Matilda Markne
Ted Bergman
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Landsbygd Uppsala län
Redaktör: Hanna Bjärnlid

Länsstyrelsen Uppsala län
TEL 010-22 33 000 (växel)

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se
WEBB www.lansstyrelsen.se/uppsala

TWITTER FACEBOOK
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