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Film: Abborre 2.0
Länsstyrelsen i Uppsala har under de fyra senaste åren drivit projektet Abborre 2.0 -
Atgärder och kunskapssammanställning för starkare bestånd av abborre längs
ostkusten.

Projektets huvudsyfte har varit att öka rekryteringen av abborre till kusten genom
att tillgängliggöra/återskapa sjömiljöer. Ett antal åtgärder har genomförts,
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ytterligare ett antal har projekterats för att genomföras inom de närmaste åren.
Uppföljning av genomförda åtgärder visar på en hög produktion av abborre från
restaurerade vattendrag samt kustnära sjömiljöer.

Projektet har genomförts i samarbete med bland annat länsstyrelserna i Gävleborg
och Kalmar samt Sportfiskarna med finansiering från Havs- och Vattenmyndigheten.

Läs mer om projektet här på Länsstyrelsens webbplats.

Inom projektet har man även spelat in en informationsfilm i samarbete med
FreeWater pictures – Abborre 2.0.

Klicka här för att se filmen Abborre 2.0

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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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: 27 maj, kl 9-12
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan via länsstyrelsen Västmanlands webbplats

Webbträff: Fleråriga grönsaker -
odling och försäljningspotential
Ekologisk produktion och Greppa Näringen bjuder in till
webbträff om fleråriga grönsaksodling, dess fördelar och
försäljningsmöjligheter.
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Dagens tema är bland annat om möjligheten att diversifiera
grönsaksutbudet med fleråriga grönsaker till en förhållandevis
liten arbetsinsats. Du får också höra mer om dess fördelar för
att minska näringsläckage, öka lagring av kol och gynna
biologisk mångfald.

Under dagen kommer Annevi Sjöberg (miljövetare) och Martin
Gustafsson (trädgårdsmästare) som båda har mångårig
erfarenhet av att odla och undervisa om fleråriga grönsaker, ge
oss fördjupade kunskap om fördelarna med att odla fleråriga
grönsaker, vilka växter som är lovande, odlingsmetoder,
förökning samt om försäljningsmöjligheter. De kommer även ge
tips på var man kan få tag på frö- och plantmaterial.

Var: Digitalt via Skype
När: 27 maj, kl 17-20
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan via länsstyrelsen Uppsalas webbplats

Partnerskapsmöte 27 maj - Vatten i
landskapet
Länets partnerskap för landsbygdsutveckling är ett nätverk där Länsstyrelsen Uppsala
län och Region Uppsala gemensamt tar upp strategiska frågor utifrån ett
landsbygdsperspektiv. Denna gång är temat "Vatten i landskapet".

Syftet med mötet den 27 maj är att partnerskapet får ökad kunskap om hur
länsstyrelsen och aktörer i länet arbetar med vatten i landskapet, bidrar till att fler
söker stöd för olika vattenåtgärder samt tar del av aktuell status i
landsbygdsprogrammet under förlängningsåren 2021-2022.

Progarampunkter kommer senare.

Anmäl dig här sker via Länsstyrelsen Uppsalas webbplats
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Föreläsning: Inred din gårdsbutik
Den 1 juni kommer en föreläsning om att inreda din gårdsbutik. Föreläsningen
arrangeras av Smakrik och blomstrande besöksnäring. Mer information och
anmälan kommer inom kort på länsstyrelsens webbplats. För att inte missa anmälan
följ Landsbygd Uppsala län på Facebook eller prenumerera på Smakrik och
blomstrande besöksnärings nyhetsbrev här.

Bild 1 Väg till klockstapeln i Öregrund: Tommy Alvén 
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