
Webbversion | Skicka vidare Dela:

oktober/nr 4 2020

I detta nummer
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Kurs och fältvandring - ekologisk höstraps
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Vallfältvandring
Välkommen på vallfältvandring organiserad av VäxtRåd om vallsamarbete och
vallodling. Vallsamarbete och vallodling är en möjlighet att öka skörden och säkra
grovfodertillgången.

Nya samarbeten kring grovfoderproduktion har utvecklats sen torkan 2018 och det
finns även stora fördelar för både spannmålsodlare och djurproducenter att få in
vallodling i sin växtföljd. VäxtRåd bjuder in till en föreläsning om vallodling och hur
vi kan samarbeta kring odlingen. Vi går igenom hur vallen etableras och sköts på
bästa sätt, och hur ett eventuellt samarbete kan tänkas att utformas. Vi belyser även
vinster som spannmålsodlare kan ha med vallodling.

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=0-A16-253E-
https://www.idrelay.com/v4_idrforward.asp?q=0-A16-253E-


Var: Urban Brunsberg, Långtora Grän, Enköping
När: 12 oktober, kl 13-16
och 15 oktober, kl 13-16
Kostnad: Gratis
Anmälan: Kontakta Anna Lindgren, tel. 010-556 16 44

Kurs och fältvandring - ekologisk höstraps
Raps är en viktig protein- och avbrottsgröda. Det är också en viktig men riskfull
inkomstkälla. Vi utgår från årets förutsättningar i fält och lyfter olika strategier som
ökar odlingssäkerheten och lönsamheten i den ekologiska höstrapsodlingen. 

På förmiddagen arrangerar vi kurs inomhus i Litslena Bygdegård. På eftermiddagen
är det fältvandring på Tjulsta Gård Veckholm, Oskar Karlsson.

Medverkande från Hushållningssällskapet
Alexia von Ehrenheim, växtodlingsrådgivare, 021-17 77 26
Johan Gottfridsson, växtodlingsrådgivare, 018-56 04 21
Christina Hultman, växtodlingsrådgivare, 018-56 04 23

Var: Förmiddag – Litslena Bygdegård, Aby-3, Grillby. Sedan Tjulsta Gård Veckholm.
När: 21 oktober, kl 9-15:30
Kostnad: Gratis. Kostnad för lunch tillkommer på 80 kr. 
Anmälan: Maila Hushållningssällskapet eller ring på tel. 018-56 04 00. Uppge namn,
adress, mailadress, telefonnummer och eventuella önskemål om kost. 

Vattendragsvandring - Lillån
Välkommen till vattenvandring om hur Lillån (Fjärdhundra) mår
och som tillhör Orsundaåns avrinningsområde. Du ges möjlighet
att få samtala om de olika faktorer som påverkar
vattenkvaliteten i ån och vilken roll jordbruket har. Dagens tema
är - hur kan vi minska förlusterna av fosfor och kväve från
jordbruksmark och samtidigt öka produktionen, i linje med
livsmedelsstrategin?

Lillån är en näringsrik å som rinner upp i Strandsjön strax söder
om Järlåsa och som mynnar i Alsta sjö. På vägen från Strandsjön
till Alsta sjö passerar ån en hel del jordbruksmark. I ån finns
flera dammar, där de två nedersta utgör vandringshinder för
fisk. An har måttlig ekologisk status med betydande påverkan av
förorenade områden, jordbruk, enskilda avlopp och olika
hydromorfologisk påverkan i form av dammar, rensning och
uträtning.

Under dagen kommer experten ge oss fördjupade kunskap om
hur på bästa sätt kan kontrollera förlusten av näringsämnena
som i sin tur hamnar i vattendrag.

Var: Samling vid badplatsen Alstasjön
När: 23 oktober, kl 9-12
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan här på Länsstyrelsens webbplats

mailto:anna@vaxtrad.se
mailto:hskonsult@hushallningssallskapet.se
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-253E-1d7c4d324d29e1e1e74310a363349d79-


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 9-16
Kostnad: 500 kr exkl. moms
Anmälan: Anmälan här på Länsstyrelsens webbplats

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. 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: Anmälan här på Länsstyrelsens webbplats

Webbinarium - Levande landskap med
alternativa produktionssystem
Välkommen till ett webbinarium där du får veta mer om alternativa
odlings-/brukningsmetoder, även kallat Conservation agriculture och Agroforestry.
Vi tittar närmare på deras fördelar för biologisk mångfald och hållbar
livsmedelsproduktion.

Under dagen kommer vi exempelvis att få höra om alternativa produktionssystem
som är kopplade till uthållig livsmedelproduktion, betydelsen av perenna växter för

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-253E-bbcc98f15f6244b543b11a3993592b10-
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att bevara den biologiska mångfalden, hushållning av vattenresurser och växtnäring,
samt åtgärder som kopplas till klimatanpassningsåtgärder och energieffektivitet.

Fullständigt program finns att läsa på Länsstyrelsens webbplats.

Var: Digitalt via Skype
När: 5 november, kl 8:45-16:00
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan här på Länsstyrelsens webbplats

Partnerskapsmöte 22 oktober
Programpunkter på partnerskapsmötet om nuvarande och
framtida EU-program samt Regional utvecklingsstrategi
(RUS)

Nästa möte med partnerskapet för landsbygdsutveckling i
Uppsala län den 22 oktober kl 14:30-17:00 sker digitalt och
har fokus på EU-programmen och den regionala
utvecklingsstrategin.

Representanter från länsstyrelser och region beskriver nuläget i
programmen, aktuell budget och inriktning för övergångsåren
2021 – 2022 samt ger en överblick av det kommande
landsbygdsprogrammet (CAP) och övriga EU-program utifrån
ett landsbygdsperspektiv. Dessutom presenteras framtagandet
och remissversionen av Regional utvecklingsstrategi och
Agenda 2030-strategi för Uppsala län.

Gå gärna in på Region Uppsalas hemsida och läs
remissversionen av den regionala strategin. Det är möjligt att
skicka in yttranden fram till den 30 oktober.

Inbjudan till mötet med aktuell Skype-länk och detaljerat
program, är utskickad till deltagarna i partnerskapets nätverk.
Programmet finns även på länsstyrelsens externa kalender.

Karin Svanäng

Rådgivning - Ett rikt odlingslandskap
Vill du öka mångfalden på din gård? Fler fåglar, pollinatörer eller kärlväxter? Ta då
chansen till en kostnadsfri rådgivning!

Rådgivning ges inom följande tre områden:

Gårdens natur- och kulturmiljöer

Skötsel av naturbetesmarker, slåtterängar eller våtmarker

Okad biologisk mångfald på slätten, pollineringstjänster, naturliga fiender
m.m.

Varje rådgivning dokumenteras i en skötselbeskrivning, med konkreta tips och råd.

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-253E-5bec3f9195b791f6ae7e311936bd1bd1-
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Mer information och intresseanmälan:

Frida Hedin 
Tel. 0727-41 94 14

Petter Haldén 
Tel. 0703-38 55 58

Sök LOVA-bidrag senast den 1
december
Sök LOVA-bidrag till projekt som förbättrar vattenmiljön
rörande till exempel övergödning (som strukturkalkning och
kalkfilterdikning), miljögifter, omhändertagande av förlorade
fiskeredskap samt restaureringsåtgärder.

Projekt kan få stöd med upp till mellan 80-90 % av
bidragsberättigade kostnader. Strukturkalkningsprojekt kan få
upp till 40 %. Kommuner och ej vinstdrivande föreningar och
organisationer kan söka bidraget. Sista ansökningsdatum är
den 1 december 2020.

Här finns mer information om lokala vattenvårdsprojekt
(LOVA). Här finns även information om andra naturvårande stöd
som finns att söka hos Länsstyrelsen.

Malin Berglind 
Tel. 010-223 34 09

LOVA - Lokala
vattensvårdsprojekt

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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