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Kurs: Ull som affärsidé - Prissättning och säljstrategier

Nya fiskeregler införs vid ostkusten
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Enkät - Uppdatering av Ät Uppsala län
Ät Uppsala län är vår regionala handlingsplan för en hållbar och konkurrenskraftig
livsmedelsproduktion i länet. Just nu pågår en aktualitetsprövning av handlingsplanen
och du, ditt företag och/eller din organisation har en chans att påverka!

Genom att svara på denna enkät bidrar du till uppdateringen av vår gemensamma
handlingsplan och arbetet framåt för en hållbar och konkurrenskraftig
livsmedelsproduktion i Uppsala län. 

I enka¨ten kommer du fa° ta del av de tematiska områden som a¨r stommen i
handlingsplanen och anger riktning i arbetet mot en o¨kad livsmedelsproduktion.
Den nuvarande handlingsplanen består av fem tematiska områden, vilka är
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Upphandling och logistik, Fra°n jord till bord, Kompetensfo¨rso¨rjning och
arbetskraft, Samha¨llsutveckling och ha°llbar livsmedelsproduktion och Fo¨renkla
fo¨r fo¨retag. I enkäten får du svara pa°: sta¨mmer de med din bild vad som kra¨vs fo¨r
att bidra till en ha°llbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion? Anser du att
na°got ska tas bort? Saknar du na°got perspektiv?

Svara på enkäten här
Tack för att du deltar!

Läs mer om den nationella livsmedelsstrategin här och läs om Uppsala län regionala
utvecklingsstrategi här.

Linn Bennetoft
Sara Eskhult

Föreläsning: Hitta källorna till ditt
landsbygdsföretag
Vilka källor till mer kunskap om den egna gården, företaget och bygden finns det på
internet? Det här är en föreläsning för dig som landsbygdsföretagare som möter
besökare och gäster inom turism.

Alla platser har en historia att berätta, en historia som dessutom kan användas för
att göra ditt besöksföretag intressantare för dina gäster. Du kan använda historien
om din gård eller bygd för att marknadsföra ditt besöksföretag eller för att utveckla
dina gästers upplevelse vid besöket.
Men hur lär man sig mer om en plats? Det finns många spännande källor att gå
igenom via internet!

I den här föreläsning med Ann-Charlott Hajdu-Rafis från Länsstyrelsen i Västra
Götalands län går vi igenom arkiv, samlingar och tillgänglig information på internet.
Under föreläsningen får du lära dig att titta på och hitta bland annat historiska
kartor och naturinventeringar.

Föreläsningen riktar sig till dig som har ett landsbygdsföretag inom besöksnäring
och är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Orebro
län.

När: 21 april, kl 9-12
Var: Digitalt via Skype
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan på länsstyrelsen Västmanlands webbplats
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Webbträff om vattendrag
Greppa Näringen bjuder in till vattenvandragträff om Lillån
(Fjärdhundra) och tillhörande Örsundaåns avrinningsområde. Du
ges möjlighet att få samtala om de olika faktorer som påverkar
vattenkvaliteten i ån och vilken roll jordbruket har.

Lillån ligger i Orsundaåns avrinningsområde och 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.

Webbträffens tema är bland annat hur kan vi minska förlusterna
av fosfor och kväve från jordbruksmark och samtidigt öka
produktionen, i linje med livsmedelsstrategin?

Under träffen kommer experter inom vattenfrågor ge oss
fördjupade kunskap om hur på bästa sätt kan kontrollera
förlusten av näringsämnena som i sin tur hamnar i vattendrag.
Experterna består av bland annat Faruk Djodjic, forskare från
SLU, Line Strand och Petter Ström från HS Konsult AB.

När: 14 april, kl 9-12 eller 29 april, kl 17-20
Var: Digitalt via Skype
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan och mer information på länsstyrelsen
Uppsalas webbplats

Lokalt engagemang för
vatten

Föreläsning: Sociala medier för
landsbygdsföretag
Att använda sociala medier som ett verktyg för att sälja sina tjänster och
marknadsföra sitt företag är idag en självklarhet. Men det är inte lika självklart hur
man gör detta på bästa sätt.

I denna föreläsning med Erika Kvarnlöf från Länsstyrelsen Västra Götalands län får
du lära dig mer om hur du använder de vanligaste sociala medierna. Du får hjälp att
identifiera din målgrupp och hur du kan kommunicera med dem via sociala medier.
Under föreläsningen får du också lära dig hur du bygger ditt varumärke och formar
din egen strategi för användningen av sociala medier.

Föreläsningen riktar sig till dig som har ett landsbygdsföretag inom besöksnäring
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eller livsmedelsverksamhet och är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms,
Södermanlands eller Orebro län.

När: 4 maj, kl 9-12
Var: Digitalt
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan på länsstyrelsen Västmanlands webbplats

Kurs: Ull som affärsidé - Prissättning och
säljstrategier
Har du en bra produkt eller tjänst, men har svårt att hitta kunder? Tycker du att det är
svårt att ta betalt, utifrån både nedlagd tid och vad produkten är värd? Du är inte
ensam! Välkommen till denna kurs som ger dig verktyg och hjälp med att sälja dina
produkter.

Att sälja med stolthet

Att få fram en bra produkt må vara viktigt, men om ingen hör talas om den blir det
inte heller många som köper den. Ar du obekväm med att sätta pris med stolthet, så
kan det ju sluta illa om kunden hittar dig! Du säljer bra - men får ingen förtjänst. Hur
du kommunicerar kring din produkt eller tjänst är viktigt när du försöker öka din
försäljning. Det är viktigt att skapa en säljstrategi som känns enkel, självklar och som
stämmer med din och företagets värdegrund.

Teorier och erfarenhetsutbyte

I den här kursen får du mer kunskap kring olika sätt att sätta priser och att skapa
säljstrategier. Under en stor del av dagen kommer du byta erfarenheter med övriga
deltagare. Alla deltagare tar med sig ett eget ”case”, en produkt eller tjänst som man
vill sälja. I mindre grupper får sedan övriga deltagare prissätta och motivera priset
på din produkt eller tjänst. På så sätt får du idéer och argument kring vad som är ett
”vettigt” pris. Målet är att du med stolthet ser din kund i ögonen, nöjd med att du får
betalt för all den tid du lägger ner på att skapa ditt erbjudande.

Kursen vänder sig till dig som driver eller vill starta ett eget företag kring ull och får.
Kursen genomförs digitalt via Zoom och leds av Elisabeth Andersson Brinckmann
från Viljalysa.

När: 19 maj, kl 9-15. Inklusive 1 timmes lunchpaus.
Var: Digitalt via Zoom
Kostnad: 500 kr exkl. moms
Anmälan: Anmälan på länsstyrelsen Uppsalas webbplats
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Nya fiskeregler införs vid ostkusten
Nya fredade områden införs vid Ostersjöns kust för att stärka skyddet av de svaga
rovfiskbestånden. Det innebär tre nya fredningsområden för gädda, abborre och
havsöring längs kusten i Osthammars kommun.

De nya fiskereglerna börjar gälla den 1 april 2021 och innebär både begränsningar i
hur mycket fisk man får fånga samt ett hundratal nya och reviderade fredade
områden på ostkusten.

För Uppsala läns del rör det sig om tre nya områden i Osthammars kommun:
Mjölkfjärden, Långörsviken och Inre Hargsviken, där två områden får totalt
fiskeförbud. Syftet med fredningarna är att ge rovfisk en större chans att etablera
stabila bestånd med naturlig storleksstruktur.

Läs mer på länsstyrelsen Uppsalas webbplats

Åtgärder för värdefulla träd kan ge
ersättning till markägare
Har du gamla grova ädellövträd på din fastighet? Genom att sköta de gamla träden
kan du som markägare hjälpa till att bevara både träden, de arter som är knutna till
dem och ett vackert landskap. Vid frihuggning eller andra typer av skötselåtgärder av
skyddsvärda träd kan markägare nu söka ersättning hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen arbetar med bevarande av särskilt skyddsvärda träd i
kulturlandskapet. Med särskilt skyddsvärda träd avses stora och grova träd, mycket
gamla träd samt ihåliga träd. Adelövträdsrika miljöer är utpekade som en av fjorton
ansvarsnaturtyper för länet. Upphörd hävd och igenväxning i kulturlandskapet är ett
av de främsta hoten mot dessa träd och miljöer. När träd som tidigare stått mer
öppet trängs underifrån eller från sidan av yngre träd kan de dö, de lägre grenarna
kan dö eller så förändras miljön så att flera arter inte längre kan bo kvar på trädet.
Sådana träd behöver frihuggas, det vill säga de yngre träden och buskarna tas bort.
Granar är det största hotet. Tillsammans med er markägare kan vi arbeta för att
bevara dessa värdefulla träd och miljöer.
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Under år 2021 erbjuder Länsstyrelsen ett bidrag på 700 kr per träd som frihuggs.
Träd som kan ge denna ersättning är minst 80 cm i diameter (mäts i brösthöjd)
alternativt är det ihåliga träd på minst 40 cm i diameter. Vi kan även erbjuda bidrag
för annan form av restaurering, exempelvis beskärning, hamling och plantering. Om
intresset för ersättningen är stort kan vi behöva prioritera bland områden som kan
få ersättning. Mer information om prioriteringen kommer på länsstyrelsen Uppsalas
webbplats.

Innan åtgärden utförs måste Länsstyrelsens kontaktperson kontaktas för att kunna
göra ett fältbesök och skriva avtal. Tänk på att den här typen av ersättning inte gäller
om ni redan har ett åtagande från Jordbruksverket där ni förväntas sköta värdefulla
träd. Markägaren får själv utföra frihuggning och hantering av ris.

Ar du intresserad av den här typen av åtgärd och ersättning kan du kontakta Maria
Forslund via e-post eller telefon 010-22 33 252. Tänk på att åtgärderna ska vara
utförda och godkända senast under 2021 för att få möjlighet till ersättning.

Om utgifterna förväntas överstiga 50 000 kr kan du söka projektstöd för att utveckla
natur- och kulturmiljöer på landsbygden. 

Hos Skogsstyrelsen kan du ansöka om en fast ersättning på 9000 kr/ ha för att gallra
fram ädellöv eller lövrik skog. Läs mer här på Skogsstyrelsens webbplats.  Du kan
även söka NOKAS-stöd och stöd för ädellövskogsbruk.

Var med och spela friluftsbingo!
Spela friluftsbingo med länsstyrelsen! Det finns en bingobricka med friluftsaktiviteter
som du kan använda som inspiration för att komma ut i länets vackra natur.

I år är det friluftslivets år och förhoppningen är att fler ska upptäcka vilken
fantastisk plats naturen är att vistas i. För att inspirera fler till att komma ut i
naturen släpper vi på länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner och
Upplandsstiftelsen ett friluftsbingo som du kan skriva ut. Bingot innehåller
aktiviteter som att äta frukost ute, besöka en kulturhistorisk plats och att leta
vårtecken.

– Friluftsliv är den perfekta aktiviteten i pandemitider. Utevistelse får oss att må
bättre och kontakt med naturen kan hjälpa till att minska stress och oro säger
Martina Dernroth, friluftssamordnare på länsstyrelsen Uppsala.

Använd naturkartan.se som hjälp till bingots aktiviteter. Där kan du använda
filtreringsverktyget som hjälp att få fram utsiktsplatser, grillplatser, kulturmiljöer,
etapper på Upplandsleden med mera. 

Dela med dig av dina upplevelser och delta i utlottning! Läs mer om bingot och hur
du tävlar här på länsstyrelsens webbplats.
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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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