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I detta nummer
Nyhetsbrevet har fått ett nytt utseende! Innehållet kommer fortsätta att vara densamma. Vi
hoppas det nya utseendet ska bli mer läsvänligt både i dator och mobiltelefon.

Det finns medel att söka i landsbygdsprogrammet
Studieresa: Skogsträdgårdsodlingarna i Stjärnsund
Ullkompetens
Utflyktstips och fototävling
Att tänka på vid vatten i sommar

Det finns medel att söka i landsbygdsprogrammet
Det finns fortfarande medel att ansöka om stöd för projekt- och miljöinvesteringar på
landsbygden. De stöd som finns kvar att söka kan du se nedan. Klicka på dem för att komma till
länsstyrelsens webbplats där du kan läsa mer.

Du ansöker om stöden genom Jordbruksverkets e-tjänst. Tänk också på att om du ansöker
genom en förening eller ett företag så måste du ha fullmakt för att göra ansökan.

Stödet för att utveckla idrotts-, och fritidsanläggningar eller samlingslokaler på landsbygden
är uppbokat. Det innebär att det går att ansöka men att risken är stor att få ett avslag på grund
av brist på medel. Den nuvarande budgeten gäller för åren 2021-2022.

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala
https://www.idrelay.com/customersv6/lst/uppsala/forms/landsbygd.htm


Miljöinvestering – våtmarker och
dammar, eller insatser för förbättrad
vattenkvalitet.

Miljöinvestering – stängsel mot
rovdjur. Stödet gäller för att stängsla
blocklagd mark.

Utveckling av natur- och
kulturmiljöer. Till exempel att
restaurera kulturhistoriska byggnader

Stöd till kommersiell service. Till
exempel att investera i den lokala
dagligvaruhandeln (sista butiken på
orten)

Studieresa: Skogsträdgårdsodlingarna i
Stjärnsund

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-for-atgarder-i-vatten/miljoinvestering-vatmark-och-dammar---biologisk-mangfald.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-for-atgarder-i-vatten/miljoinvestering---forbattrad-vattenkvalitet.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/miljoinvestering---stangsel-mot-rovdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/stod-till-utveckling-av-natur--och-kulturmiljoer.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/investeringar-i-kommersiell-och-offentlig-service.html


Följ med till Stjärnsund för att uppleva skogsträdgårdsodlingens värld.

Vi får bekanta oss med tre olika skogsträdgårdar och deras skapare för att inspireras
av hur de jobbar med naturen som förebild för att skapa matproducerande
ekosystem som gynnar biologisk mångfald både ovan och under jord samt lagrar
stora mängder koldioxid.

Vi får bekanta oss med en mångfald av frukt bär och nötter såsom valnöt, hassel,
körbärskornell och koreansk silverbuske samt fleråriga grönsaker som funkia,
humle, svartrot och fjällsyra.

Läs mer om skogsträdgårdar 
Program och mer information om resan finns här

Var: Stjärnsund, Fridhems kursgård 
När: 14 september, kl 9:30-17 
Kostnad: Gratis 
Anmälan: Anmälan sker via länsstyrelsen Stockholms webbplats

Ullkompetens
Ullkompetens är ett projekt som 2020-2021
arrangerat kurser och andra aktiviteter med
fokus på ull. Projektet avslutades i juni 2021,
här följer några sammanfattande ord.

Projektet har riktat sig till de verksamma på landsbygden
inom får- och ullnäringen och har haft ett intresse av att
utveckla sin verksamhet med ullen i fokus. Ullkompetens arrangerades med målet att stärka
landsbygdsföretag inom den svenska ullnäringen genom att erbjuda kompetensutvecklande
aktiviteter och möjlighet till nätverkande med andra företag. 

Ullkompetens startade hösten 2019 med att medfinansiera och medarrangera en branschträff för
ullföretagare. Träffen genomfördes i november och hade över 100 olika deltagande företag!
Under 2020-2021 genomfördes aktiviteter om ullskörd och ullproduktion, kurser inom
affärsutveckling och ullkvalitet, ull i sociala medier och ullens förädling. 

Länsstyrelsen Uppsala har genomfört projektet med hjälp av Fia Söderberg från Ullförmedlingen.
Annkristin Hult från Nämnden för hemslöjdsfrågor var också delaktig i uppstarten och
utformningen av projektet. Totalt har 99 olika företagare från Uppsala och hela Sverige varit med
och deltagit vid aktiviteterna.

Stort tack till alla som varit delaktiga i projektet!

Hanna Bjärnlid

Utflyktstips och fototävling
Ännu är det inte tid för stora sammankomster och
sommarfester, men misströsta inte. Det finns
fortfarande alla chanser att njuta av god mat i
vacker omnejd.

https://xn--skogstrdgrden-hfbr.xn--stjrnsund-x2a.nu/skogstradgarden-ater-2018/
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/kalender/kalenderhandelser---stockholm/2021-06-02-studieresa-till-skogstradgards-odlingarna-i-stjarnsund-tillfalle-2.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/kalender/kalenderhandelser---stockholm/2021-06-02-studieresa-till-skogstradgards-odlingarna-i-stjarnsund-tillfalle-2.html
mailto:hanna.bjarnlid@lansstyrelsen.se


Att tänka på vid vatten i sommar
Om du hittar eller förlorar ett fiskeredskap (som en bur
eller spökgarn), ska detta rapporteras till GhostGuard.

Om du ser algblomning eller döda djur i sjöar eller vid
kusten så meddela kommunens miljökontor
omgående. Är det ute vid kusten så anmäl det även gärna

till Länsstyrelsernas informationscentraler.

Läs gärna mer om råd vid algblomningar på vår webbplats: Algblomning och döda djur vid
kusten | Länsstyrelsen Uppsala

Du kan utmana vännerna i fototävlingen Oväntad mat på
oväntad plats. Ta med maten ut i det fria, ta en bild och
skicka in. Vinnaren får en måltidsupplevelse, för en familj
eller ett mindre sällskap, i form av en svampkurs med
svampprovning och matlagning ute. 
 
Den digitala utflyktslådan

Vill du ha tips på utflyktslåda mål? Besök den digitala
utflyktslådan. Där kan du exempelvis få tips på ätliga växter,
tips på vackra och spännande platser att besöka och lära dig
mer om exempelvis hur dina matvanor skapar landskapet, få
fisketips och se måltidshistorikern Richard Tellström berätta
om picknickens historia.

Glad sommar!

Landsbygdsavdelningen 
Länsstyrelsen Uppsala län
Telefon: 010-223 30 00 (växel) 
E-post: uppsala@lansstyrelsen.se  
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/uppsala  

Följ oss!

https://ghostguard.havochvatten.se/ghostguard/
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/algblomning-och-doda-djur-vid-kusten.html
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/temasidor/ata-ute/fototavling/
https://www.slu.se/ata-ute
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/temasidor/ata-ute/atliga-vaxter/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/temasidor/ata-ute/vatten-och-brod-pa-broborg/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/temasidor/ata-ute/gammal-mat-pa-gammal-plats/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/temasidor/ata-ute/salta-sillar-i-uppland/
https://www.youtube.com/watch?v=XYwh8xC0hn8
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala
https://www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan/


 
Kontakta oss gärna direkt på: landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se 
 
Så behandlar vi dina personuppgifter

 

Dela utskicket | Avregistrera

mailto:landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
https://twitter.com/uppsalalst
https://www.instagram.com/uppsalalst/

