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Partnerskapsmöte om nuvarande och
framtida EU-program samt Regional
utvecklingsstrategi (RUS)
Länsstyrelsen utvecklar partnerskapet för landsbygdsutveckling till ett forum för
samverkan med regionen, kommuner och landsbygdsaktörer i landsbygdsfrågor.

Nästa partnerskapsmöte den 22 oktober mellan kl 14:30 och 17:00 genomförs
digitalt. Inbjudan med Skype-länk och information är utskickat till deltagarna i
partnerskapets nätverk.

Temat för partnerskapsmötet: Vad händer nu, under övergångsåren 2021 och 2022
och i nästa programperiod? Rapporteringar från nuvarande program, arbete med
kommande landsbygdsprogram (CAP) och övriga EU-program samt Region Uppsalas
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remiss av regional utvecklingsstrategi (RUS).

Detaljerat program kommer att skickas ut till nätverket samt läggas ut på
länsstyrelsens externa webb i början av oktober.

Karin Svanäng

Information om fysiska träffar med
anledning av coronaviruset
Samtliga fysiska träffar som arrangeras av Länsstyrelsen genomförs utomhus och
med begränsat antal platser för att kunna följa gällande regler om avstånd och social
distansering. Under aktiviteterna är vi gemensamt ansvariga för att hålla avstånd
samt följa hygienrutiner. Vid sjukdomssymptom ska man stanna hemma.

Kompetensutveckling inom miljö och klimat

Fältdag demonstrationsodlingar
Kan du använda perenner som livsmedel, kolinlagring, minskat
näringsläckage, biologisk mångfald och
krisberedskap? Välkommen till en fältdag om
demonstrationsodlingar av perenner (träd, buskar och örter)
som kan användas till livsmedel. Du träffar experterna,
kollegorna och innovatörerna Kjell och Ylva Sjelin. Du ges
möjlighet att samtala och diskutera aktuella frågor.

Perenna plantor, design för att få det att fungera och att
odla och skörda.
Var: Hånsta Ostergärde väster om Vattholma, Hånsta 74,
Vattholma
När: 5 september, kl 10:00-14:00
Kostnad: Gratis
Anmälan: Klicka här för mer information och anmälan på
Länsstyrelsens hemsida

Kolinbindning, växtnäring och effekter som stärker
ekologin (biologisk mångfald)
Var: Hånsta Ostergärde väster om Vattholma, Hånsta 74,
Vattholma
När: 17 september, kl 16:00-20:00
Kostnad: Gratis
Anmälan: Klicka här för mer information och anmälan på
Länsstyrelsens hemsida

Försäljning, ekonomi och livsmedelssäkerhet, näring och
livsmedel 
Var: Hånsta Ostergärde väster om Vattholma, Hånsta 74,
Vattholma
När: 26 september, kl 10:00-14:00
Kostnad: Gratis
Anmälan: Klicka här för mer information och anmälan på
Länsstyrelsens hemsida
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Asnaketch Woldetensaye

Fältdag - Hamlingsverkstad
Välkommen till en fältdag om trädhantering såsom ny- och återhamling av träd,
skapande av faunadepåer och skötsel av alléer! Du träffar Rune Stenholm som driver
företaget Naturvärden och är expert på hamling av träd. Du ges möjlighet att samtala
och diskutera aktuella frågor.

Var: Biskops-Arnö, uppsamling vid Folkhögskolan
När: 12 september, kl 10:00-16:00
Kostnad: Gratis
Anmälan: Klicka här för mer information och anmälan på Länsstyrelsens hemsida

Välkommen till en praktisk kurs där vi tittar på och diskuterar
skogs- och åkerbryns utformning, skötsel och biologiska nytta.
Vi diskuterar också kring bryn som gränsar mot såväl
betesmark som åkermark.

Var: Harbonäs säteri, Harbo
När: 29 september, 10:00-15:00

Var: Härkeberga bårskär 6, Enköping
När: 30 september, 10:00-15:00

Kostnad: Gratis
Anmälan: Mer information och anmälan på
Hushållningssällskapets hemsida
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Fältdag - Hur olika betesdjur kompletterar
varandra
Val av växtarter som hittas på jordbruksmark (vall på åker och naturbetesmark) och
bete varierar mellan djurslag. På en lantbruksgård utanför Knivsta har lantbrukaren
Margareta Lindahl försökt bevisa hur de tre olika djurslagen nötkreatur, hästar och
får kompletterar varandra vid restaurering av jordbruksmarker som inte har betats
på många år. Hon har också undersökt hur dessa påverkar bibehållen hävd och
biologisk mångfald. Under dagen kommer experter ge oss fördjupade kunskap om
hur de tre djuren har lyckats med restaureringen samt berätta om hästens betydelse
för att bibehålla biologisk mångfald. Utöver detta kommer vi ha en expert som
kommer att diskutera hur man kan underhålla diken.
Var: Bergendalsvägen, Knivsta
När: 3 oktober
Kostnad: Gratis
Anmälan: Kommer på Länsstyrelsens hemsida och Facebook Landsbygd Uppsala
län

Fältdagen genomförs i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm.

Save the date - vattendragvandring 
23 oktober - Vattendragvandring runt Enköpingsån och Orsundaån i samarbete
med Enköpings kommun.

Kurs: Att leda sig själv
Att leda sig själv i ett eget företag kan vara en större utmaning
än man tror. Det är viktigt med både självkännedom och
självledarskap för att man ska kunna nå sina mål och skapa
hållbara och lönsamma företag. I den här kursen kommer du
lära dig mer om dig själv och utforska dina egna beteenden,
starka och svaga sidor, och hur man möter och kommunicerar
med andra för att lyckas bättre med samarbeten och
kommunikation. Kursen ger dig konkreta verktyg för att hjälpa
dig i ditt företagande.
Var: Digitalt via Zoom
När: 23 oktober, kl 9:00-16:00
Kostnad: 500 kr exkl. moms
Anmälan: Kommer på Länsstyrelsens hemsida och Facebook
Landsbygd Uppsala län

Kurs: Att leda andra
Ett gott ledarskap gentemot andra i ditt företag är viktigt för att
du ska kunna nå dina mål och skapa ett hållbart och lönsamt
företag. Vad är en bra ledare och hur blir man det? Det får du
lära dig mer om i denna kurs. Kursen kommer ge dig ökade
kunskaper om hur människor fungerar och hur du som ledare
kan bemöta dina medarbetare både respektfullt och effektivt.

Kurserna genomförs
inom projektet
Ullkompetens.
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Du får också användbar kunskap och konkreta verktyg i att leda
en arbetsgrupp. 
Var: Digitalt via Zoom
När: 13 november, kl 9:00-16:00
Kostnad: 500 kr exkl. moms
Anmälan: Kommer på Länsstyrelsens hemsida och Facebook
Landsbygd Uppsala län

Kurs: Att leda ett företag
Mer information kommer i kommande nyhetsbrev
Var: Digitalt via Zoom
När: 3 december, kl 9:00-16:00

Hanna Bjärnlid
Ullkompetens

Kurs: Hästar på naturbetesmarker
Har du funderat på att låta dina hästar beta naturbetesmarker
eller använder du redan sådana marker? Ager du marker som
skulle kunna betas av hästar? Vill du veta mer om alla fördelar
med hästbete på naturbetesmarker och hur man får bra
resultat? På denna kurs, som vänder sig till olika typer av
hästföretagare, hästägare och markägare, får du lära dig mer om
detta.

Var: Agesta Gård och Ridskola, Vidjavägen 9, Farsta.
När: 2 september, kl 9:30-15:00
Kostnad: Gratis
Anmälan: Klicka här för mer information och anmälan på
Länsstyrelsen Stockholms hemsida

Var: Grindtorps gård 1, Akersberga.
När: 13 september, kl 9:30-15:00
Kostnad: Gratis
Anmälan: Klicka här för mer information och anmälan på
Länsstyrelsen Stockholms hemsida

Kurs inom livsmedelsverksamhet
Starta livsmedelsverksamhet
En kurs som ger dig en grundläggande introduktion och förståelse för vad man
behöver tänka på när man startar livsmedelsverksamhet. Kursen har utgångspunkt i
aktuell livsmedelslagstiftning.
Var: Digitalt via Zoom
När: 21 september, kl 9:00-15:00
Kostnad: 500 kr exkl. moms
Anmälan: Kommer på Länsstyrelsens hemsida och Facebook Landsbygd Uppsala
län

Grundläggande livsmedelshygien
Kursen är för dig som startar livsmedelsverksamhet eller behöver uppdatera dina
kunskaper kring livsmedelshygien. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om
livsmedelshygien och ger fördjupad förståelse för vad som krävs för att upprätthålla
en god hygien för säkra livsmedel.
Var: Digitalt via Zoom
När: 22 september, kl 9:00-15:00. Frågestund 15:00-17:00
Kostnad: 500 kr exkl. moms
Anmälan: Kommer på Länsstyrelsens hemsida och Facebook Landsbygd Uppsala
län
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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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