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Webbinarium: Odling utan
glyfosat - Alternativ för framtiden
Har du funderat på vad som händer i praktiken om det införs ett
glyfosatförbud? Det har vi i Greppa Näringen också gjort.
Välkommen på en digital föreläsning och samtal kring detta
aktuella ämne!

Varför är glyosatfrågan så viktig? Glyfosat är vårt mest använda
ogräsmedel. Det har varit en effektiv lösning för flera ogräs
under många år. Nu står vi inför ett eventuellt förbud inom EU.

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=0-A16-25B0-
https://www.idrelay.com/v4_idrforward.asp?q=0-A16-25B0-


Vad kan det innebära för den svenska växtodlingen?

Greppa Näringen bjuder in till ett webbinarium med
information och debatt om glyfosat. Vi berättar också vad
Greppas nya rådgivning ”Odla utan glyfosat” kan bidra med för
din odling. 

Medverkande

Per Widen ogräsexpert Jordbruksverket

Amanda Andersson, LRF Växtodling

Anders Richardsson lantbrukare och representant i
styrgruppen för Greppa Näringen

Peter Borring lantbrukare med konventionell och
ekologisk odling

Moderator Jon Wessling, LRF Mälardalen

Var: Digitalt via Teams
När: 19 mars, kl 10-11:30
Kostnad: Gratis
Anmälan: Mer information och anmälan via länsstyrelsens
webbplats

Föreläsning: Ta bättre bilder med din mobil
Är du landsbygdsföretagare och vill lära dig hur du tar bättre bilder med din
mobiltelefon? I den här föreläsningen får du förutsättningarna för att marknadsföra
ditt besöksföretag med fina bilder som du tagit med mobilen.

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Idag finns alla möjligheter att med enkla
medel ta fina bilder enbart med din telefon.

I denna föreläsning med Erika Kvarnlöf från Länsstyrelsen Västra Götalands län får
du lära dig mer om hur du tar bra foton med din mobil.
Vi går igenom vad du ska tänka på när det gäller ljus, bakgrund, komposition och hur
du kan redigera dina bilder med olika appar och program.

Du får även tips på vad du kan tänka på när det gäller bilder och sociala medier.

Var: Digitalt via Skype
När: 25 mars, kl 9-12. Nästa tillfälle: 25 maj, kl 9-12
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan via länsstyrelsen Västmanlands webbplats

Ar det fullbokat? Nästa tillfälle blir 25 maj, kl 9-12.

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-25B0-d1eb7c5a6320ddb9baf3de16fab4c77e-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-25B0-ee60b5085aa69837d48a44fbe50fdf77-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-25B0-8d32d8b07bb53ba4eaa159fdab885c94-


Föreläsning: Mer naturbetesmarker och
ekonomiskt bärkraftiga företag
Genom att slå samman små spridda betesfållor med anslutande skogs- och åkermarker
kan du underlättar hanteringen av djur, stängsling och vattenförsörjning och på så
sätt också öka lönsamheten i din verksamhet.

Om du inte har tillräckligt mycket betesmarker själv kanske du kan bli
"betesentreprenör" och beta marker med miljöersättning på andra gårdar som inte
längre har några egna djur.

Aven andra spännande frågor kan komma att tas upp under föreläsningen och goda
exempel från verkligheten ges. Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Föreläsare är Karl-Ivar Klumm, docent i lantbruksekonomi och anställd vid SLU i
Skara. Karl-Ivars forskning handlar främst om hur du kan göra nöt- och lammkötts-
produktionen ekonomisk och klimatmässigt hållbar.

Var: Digitalt via Skype
När: 16 mars, kl 14-15
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan på länsstyrelsen Västmanlands webbplats

Webbinarium: Vad händer i Ull-Sverige?
Välkommen till ett inspirationswebbinarium om den svenska ullnäringen!

I detta webbinarium berättar Annkristin Hult om den svenska ullen och vad man
kan använda olika fårrasers ull till. Olika ull är lämplig för olika ändamål! I Sverige
pågår intressanta projekt som vill utveckla den svenska ullnäringen och det finns
flera företag som vill använda den svenska ullen för att ta fram nya varor och
produkter. Dessa får du höra mer om under webbinariet.

Annkristin föreläser också om vad som händer med ullen idag runtom i Europa och

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-25B0-72d08f99e59ae3a3f6a058b285afd82f-


drar paralleller till den svenska näringen.

Webbinariet syftar till att inspirera dig som ull- eller fårföretagare och hjälpa dig
utveckla idéer om vad du ska göra med din ull. Du får här också chansen att ställa
frågor direkt till Annkristin som har mycket kunskap om den svenska ullnäringen.
Förutom föreläsningen tillkommer gruppdiskussioner där ni deltagare får chans att
prata med varandra, bolla idéer och knyta kontakter.

Annkristin har jobbat med ull och svensk ull i 10 år. Hon har många kontakter i
branschen och har stått bakom ett flertal projekt de senaste åren som fört den
svenska ullnäringen framåt. Hon har dessutom nyligen släppt boken Om ull.

Var: Digitalt via Zoom
När: 13 april, kl 16-17:30
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan öppnar snart på länsstyrelsens webbplats. Maila Hanna
Bjärnlid för anmälan redan idag!

Partnerskapsmötet för
landsbygdsutveckling 17 mars
Mötet genomförs digitalt och inbjudan till mötet med Skype-länk är utskickat till
deltagarna i partnerskapets nätverk.

Temat för partnerskapsmötet: Hur kan länet bidra till en hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion? Vilka åtgärder går att genomföra
under förlängningsåren 2021-2022?

Detaljerat program är utskickat till nätverket och finns på Partnerskapsmöte |
Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)

Mer information, kontakta: Karin Svanäng

I mars väntas
budgettilldelning.

Landsbygdsprogrammet
2021-2022
Jordbruksverket har beslutat att fördela ca 2 668 000 000 kr till
landsbygdsprogrammet för åren 2021-2022. 

Länsstyrelesen Uppsala väntar fortfarande på tilldelning av
beslutad budget till de företagsstöd, projektstöd och
miljöinvesteringar som vi handlägger. Vi förväntar oss att
budgeten tilldelas under mars månad. 

När budgeten är tilldelad och alla stöd är öppna för att ansöka
hos Jordbruksverket kommer ett extra nyhetsbrev att skickas ut.
I brevet informerar vi om hur mycket stöd som finns i länet och
vilka stöd man kan söka.

mailto:hanna.bjarnlid@lansstyrelsen.se
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-25B0-357f66b86384d45cb3ea092065de8916-
mailto:karin.svanang@lansstyrelsen.se


Enheten för landsbygdsutveckling

Dags att förnya, förbättra och effektivisera?
Sök stöd för nya investeringar med Klimatklivet

Atgärder som minskar utsläpp av växthusgaser kan få statligt stöd genom
Klimatklivet med upp till 70% av investeringskostnaden. De åtgärder som ger den
största varaktiga minskningen per investerad krona prioriteras. Många
klimatinvesteringar gynnar både klimatet och din ekonomi.

Exempel på åtgärder som fått stöd genom Klimatklivet:

Ersätta oljepanna med bergvärme, pellets, flis eller halm

Ansluta spannmålstork till fjärrvärme

Inköp av fossilfria arbetsmaskiner

Atgärder för minskade utsläpp av metan eller lustgas

Anläggningar för ökad återvinning eller produktion av biogas

Tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas

Installation av laddstationer för elfordon på publika platser

Du kan söka för alla idéer, stora som små! Se fler exempel på beviljade åtgärder
på Klimatklivet - Sveriges miljömål 

Nästa ansökningsperiod är den 13 – 27 april.

Gå in på Naturvårdsverkets webbplats för mer information om hur du går tillväga.
Du kan även besöka länsstyrelsens webbplats för att läsa mer.

Webbinarium och frågestund - Klimatklivet
Välkommen till ett webbinarium och frågestund om Klimatklivet. Träffen erbjuder
inspiration, kunskap och handfasta tips. Har du frågor eller funderingar finns
möjlighet att få hjälp under mötet.

Webbinariet pågår under första timmen, sedan har vi en frågestund. Under
webbinariet går vi bland annat igenom:

vem som kan få stöd

vad du kan få stöd för

hur mycket stöd du kan få

hur du ansöker

Var: Digitalt via Skype

mailto:landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-25B0-867d2288bcf661eb9bef2f36d0ca98e3-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-25B0-fb22176a011e0243a509a89fa836651b-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-25B0-31e5421ae78333cd80144523def89a1c-


När: 25 mars, kl 13-14:30
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan via länsstyrelsens webbplats

 

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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