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Information från Länsstyrelsen 
Länsstyrelserna utgör viktiga aktörer i ansträngningarna att
begränsa smittspridningen och hantera konsekvenserna av
pågående coronapandemi. Sedan virusets utbrott i Sverige har
länsstyrelserna tilldelats flera olika uppdrag av regeringen, vilka
på olika sätt syftar till att bistå i planering och samordning av
arbetet kring pandemin. På Länsstyrelsen i Uppsala hanteras
dessa uppdrag av en särskild stab som just nu bland annat
fokuserar på att ta fram en plan för hösten utifrån tre olika
scenarier för fortsatt smittspridning i samhället.

Hjälp och stöd under
coronapandemin
Det finns hjälp och stöd att få som egenföretagare under den
pågående pandemin. Verksamt.se samlar mycket bra och
uppdaterad information som du som egenföretagare kan följa. 

Ar du i behov av hjälp med finansiering finns information
samlad på denna sida.

Har coronapandemin lett till att du kraftigt tappat i din
omsättning under mars och april? Det finns finansiellt stöd att
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söka hos Skatteverket. Läs mer och ansök om omställningsstöd
här.

Stödstopp i Landsbygdsprogrammet
Den 9 april och den 11 juni drog Jordbruksverket in vissa budgetar i
landsbygdsprogrammet. Intresset för miljöersättningarna visade sig vara större än
prognostiserat. För att säkerställa att det finns pengar till dessa, stoppades vissa stöd.
Den andra indragningen genomfördes för att säkerställa att programbudgeten hålls i
balans. 

Följande stöd i Uppsala län har fått indragen budget:

Investeringsstöd för förnybar energi

Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden

Investeringsstöd för småskalig infrastruktur

Investeringsstöd för infrastruktur för rekreation och turism

Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer

Investeringsstöd för hembygdsgårdar

Stöd för samarbeten mellan aktörer inom jordbruk och livsmedelskedja

Miljöinvestering till våtmarker

Investeringsstöd jordbruk, trädgård, rennäring med inriktningarna

minska utsläpp av växthusgaser

energieffektivisering och förnybar energi

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida. Det är ännu inte klart hur en ny fördelning av
budgetpengar kommer att se ut. Läs mer om detta nedan.

Landsbygdsprogrammets
övergångsår
Det nuvarande landsbygdsprogrammet 2014-2020 närmar sig
sitt slut. Planering av och arbete med det nya programmet sker
både i Sverige och på EU-nivå. Coronapandemin fortsätter dock
att påverka dessa processer. Enligt nuvarande prognos kommer
det nya programmet vara på plats först 2023.

Förskjutningen av det nya programmet innebär att vi under
2021 och 2022 går in i s.k. övergångsår. Det kommer ett tillskott
av nya budgetmedel men det är de nuvarande stöden och
programreglerna som kommer gälla. Vilka stöd som kommer
finnas kvar och vilken budget som kommer tilldelas är ännu inte
fastställd. Länsstyrelsen kommer att informera om detta när vi
vet mer framöver.
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Ullkompetens
Ullkompetens är ett projekt som arrangerar kurser och andra
aktiviteter med fokus på ull. Projektet riktar sig till dig som är
verksam på landsbygden inom får- och ullnäringen och som har
ett intresse av att utveckla din verksamhet med ullen i fokus. 

Projektet planerades att genomföras under 2020. Flera
aktiviteter under våren och sommaren har dock fått ställas in på
grund av rådande coronapandemi. Projektet har nu genomgått
en omplanering och du kan se det uppdaterade programmet på
hemsidan. 

Några kurser och aktiviteter kommer att genomföras under
hösten medan andra förskjuts till våren och sommaren 2021. Du
kan läsa mer om några av höstens aktiviteter nedan.

Hanna Bjärnlid

Föreläsning: Fåren och
ullproduktionen
Det är många faktorer som påverkar vilken ullkvalitet fåren
producerar. Avel påverkar i stor grad ullens egenskaper och
utseende. Mer om detta får du lära dig vid denna digitala
föreläsning.

Föreläsningen vänder sig främst till dig som fårägare och som
funderar över vad du kan göra för att få bättre ullkvalitet. Ullens
kvalitet är avgörande för hur mycket av ullen du kan använda,
vad du kan göra med ullen och vilket pris du kan få.

Föreläsningen går in på åtgärder du kan göra för att förbättra
eller förändra ullkvaliteten hos dina får.

Var: Digital föreläsning via Zoom eller Teams. Inbjudningslänk
kommer att skickas ut via e-post.
När: 20 augusti, kl 14:00-17:00
Kostnad: Denna föreläsning är kostnadsfri
Anmälan: Klicka här för anmälan och mer information på
Länsstyrelsens hemsida

Ullskörd i praktiken
Välkommen till en eftermiddag 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. Ullkvaliteten
skiljer sig åt beroende på var på fåret ullen är klippt. Under
eftermiddagen får du bland annat lära dig om hur ullen sorters
och lagras samt hur en bra klipplats ser ut.

Fårklippare Erik Uhlås från Uhlås Fårservice är med och
demonstrerar och berättar om klippningen.

Var: Ytternuttö, Osthammar. Adress och vägbeskrivning
kommer efter anmälan.
OBS! Information med anledning av coronaviruset
Denna aktivitet genomförs utomhus alternativt delvis i större
lada. Kursen har ett begränsat antal deltagare för att vi ska
kunna följa gällande regler om avstånd och social distansering
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När: 18 september, kl 14-16:30
Kostnad: Gratis.
Anmälan: Anmälningslänk kommer på Länsstyrelsens hemsida
samt Facebook.

Kurs: Ullkvalitet och egenskaper
Ull är ett unikt material med varierande egenskaper och av olika kvaliteter. Detta
medför att inte all ull kan behandlas densamma eller användas för samma ändamål.
Denna spännande variation är en tillgång om man vet vad man kan göra med de olika
ullsorterna. I denna kurs får du möjlighet att lära dig mer om detta från ullexperten
Lena Persson.

Som en del i kursen får du även möjlighet att skicka in ullprov för en OFDA – optisk
fiberdiameter analys. Analysen fastställer olika värden som t ex ullfibrernas grovlek
(micron) och spridning av olika grova fibrer. Denna analys är en viktig del för att
fastställa vilka kvaliteter och egenskaper just din ull har. Mer information om
provtagning får du vid anmälan.

Var: Sjökärrets Ekogård, Almunge
OBS! Information med anledning av coronaviruset
Denna kurs genomförs uteslutande utomhus. Tält kommer att finnas på plats för
skydd. Kursen har ett begränsat antal deltagare för att vi ska kunna följa gällande
regler om avstånd och social distansering. 

När: 26 september, kl 10:00-16:00
Kostnad: 500 kr + moms. OFDA-analys samt fika ingår. Kostnad för lunch
tillkommer med ytterligare ca 100 kr per deltagare.
Anmälan: Klicka här för anmälan och mer information på Länsstyrelsens hemsida

Kompetensutveckling inom miljö
och klimat
Den rådande coronapandemin medför att aktiviteter inom detta
område inte genomförts under våren och sommaren. Till hösten
är det ännu inte klart vad som kan genomföras. Mer information
kommer i kommande nyhetsbrev.

Rådgivning erbjuds som vanligt även via telefon och mail. Läs
mer om vilken rådgivning du kan få och vilka konsulter som
finns att tillgå på Länsstyrelsens hemsida.

Save the date - digitalt seminarium om
levande landskap
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Den 5 november arrangeras ett digitalt seminarium Levande landskap - med
alternativa produktionssystem. Seminariet tar bland annat upp områden som vatten-
och växtnäringshushållning, miljö- och klimatpåverkan, samodling och agroforestry. 

Mer information och anmälan kommer i kommande nyhetsbrev.

Kurs inom livsmedelsverksamhet
I föregående nyhetsbrev fanns information och anmälan för två kurser som skulle
arrangerats i slutet av mars. Kurserna var Starta livsmedelsverksamhet och
Grundläggande livsmedelshygien. Båda kurser fick ställas in med kort varsel.

Dessvärre kunde dessa kurser inte genomföras senare i våras och inte heller snabbt
omplaneras för att genomföras digitalt. Men Länsstyrelsen arbetar nu för att
arrangera fyra olika kurser inom området. Ett par av dessa kommer arrangeras
digitalt i höst. Alla kurser kommer kunna genomföras digitalt även till våren om inte
förutsättningarna ändras. Kurserna har följande teman:

Starta livsmedelsverksamhet

Grundläggande livsmedelshygien

Näringsdeklarationer

HACCP

Mer information om detta kommer i augusti och september, håll utkik på vår
Facebook och i kommande nyhetsbrev.

Hanna Bjärnlid
Linn Bennetoft

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

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