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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.

Miljöinvesteringar - våtmarker och
dammar, eller insatser för förbättrad
vattenkvalitet 

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

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala
https://trk.idrelay.com/2948/web?q=b84-22cc-00000000000000000000000000000000&c=b98d286e05
https://trk.idrelay.com/2948/web?q=b84-22cc-00000000000000000000000000000000&c=b98d286e05&fmt=pdf
https://trk.idrelay.com/2948/act?q=b84-22cc-00000000000000000000000000000000&d=H4sIAAAAAAAEADMwTDRLTTQxNDNINDaxTE5JMklMtkwzSUqxMDBPNUsyqAEAoUayziEAAAA%253D&c=f2b395aaa7
https://www.idrelay.com/customersv6/lst/uppsala/forms/landsbygd.htm
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


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)

Hur kompletterar kor, hästar och får med beteshävd?
Välkommen till en fältdag om betydelse att ha olika betesdjur (kor, hästar och får) i syfte med
restaurering av jordbruksmarker.

Du träffar experter, kollegor och lantbrukaren Margareta Lindahl tillsammans med dottern Emma
Lindahl som har utvecklats metoder där de tre olika djuren kompletterar varandra om val av
växter där de kan beta och bibehålla biologisk mångfalden. Du ges möjlighet att samtala och
diskutera aktuella frågor.

När: 9 oktober  
Ort: Knivsta 
Kostnad: Gratis, inkl fika 
Anmälan: Länsstyrelsens webbplats

Vård och restaurering av
jordkällare
Välkommen till en lärorik dag om vård och
restaurering av jordkällare.

Du träffar experten Kjell Gustafson från
Ängagärdets Natur och Kultur Växjö och
kollegor som kan ha liknande frågor. Du ges
möjlighet att samtala och diskutera aktuella
frågor. Kursen anordnas av Länsstyrelsen i
Uppsala län i samarbete med
hembygdsföreningen i Villberga.

När: 2 oktober 
Ort: Uppsala 
Kostnad: Gratis 
Anmälan: Länsstyrelsens webbplats

Webbträff om hamling och
ädellövmiljöer
Välkommen till en webbträff om trädhantering
såsom ny- och återhamling av träd, skapande
av faunadepåer och skötsel av alléer.

Du träffar Rune Stenholm som driver företaget
Naturvärden och är expert på hamling av träd
och Maria Forslund. Du ges möjlighet att
samtala och diskutera aktuella frågor via
Skype.

När: 5 oktober  
Var: Kursen kommer att ske via Skype 
Kostnad: Gratis 
Anmälan: Länsstyrelsens webbplats 

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
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2021-09-09-hur-kompletterar-de-tre-olika-djuren-hast-kor-och-far-med-beteshavd.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2021-09-09-vard-och-restaurering-av-jordkallare.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2021-09-09-webbtraff-kurs-om-hamling-och-adelovmiljoer.html


Partnerskapsmöte om regional utveckling
Partnerskapet för landsbygdsutveckling är ett forum för samverkan med regionen, kommuner
och landsbygdsaktörer i landsbygdsfrågor. Vid nästa partnerskapsmöte är temat regional
utveckling. Syftet med mötet är att få ökad kunskap om hur Region Uppsala arbetar med
regional utveckling. På mötet får partnerskapet ta del av- och lämna synpunkter på hur man kan
främja en livskraftig landsbygd, vilket i sin tur leder till hållbar utveckling för hela länet.

Region Uppsala kommer ge konkreta exempel på hur man arbetar med regional utveckling.
Mötet får veta mer om genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin liksom aktuella
frågor för hållbar besöksnäring. En ny regional bredbandsstrategi håller på att tas fram och
tidplan för arbetet presenteras. Det kommer finnas tid för frågor.

Inbjudan med detaljerat program kommer att skickas ut till nätverket samt läggas ut på
länsstyrelsens externa webb. 

När: 21 oktober  
Var: Digitalt, Skypeinbjudan skickas separat 
Anmälan: Anmälan sker via Länsstyrelsens externa webb

Grundkurs i ekologisk
fruktodling
Länsstyrelserna i Mälardalen genom
Länsstyrelsen i Stockholm bjuder tillsammans
med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en
grundläggande teoretisk kurs i ekologisk
fruktodling.

När: 15-16 samt 22 oktober  
Var: Kursen kommer att ske via Skype. 
Kostnad: Gratis 
Anmälan: Länsstyrelsens webbplats

Vattendragsvandring 
Välkommen till vattenvandring om hur Lillån
(Fjärdhundra) mår och som tillhör Örsundaåns
avrinningsområde. Du ges möjlighet att få
samtala om de olika faktorer som påverkar
vattenkvaliteten i ån och vilken roll jordbruket
har.

När: 23 oktober 
Ort: Enköping 
Kostnad: Gratis, inkl fika 
Anmälan: Länsstyrelsens webbplats

Fältvandring på Näsets Gröna
Välkomna på fältvandring hos Sven och Elisabeth Secher på Näsets gröna. Sven odlar en
mångfald av grönsaker på ca 2 500 kvadratmeter i fasta bäddar.

Den här eftermiddagen kommer vi att fokusera på växtföljd, odlingsplanering och hur odlingen
kan anpassas till platsens förutsättningar. Vi kommer även att samtala om hållbart företagande i
ett lite större perspektiv. 

När: 2 november  
Ort: Knivsta 
Kostnad: Gratis 
Anmälan: Länsstyrelsens webbplats

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2021-09-07-%E2%80%8Bpartnerskapsmote.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2021-09-06-grundkurs-i-ekologisk-fruktodling.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2021-09-10-vattendragsvandring-23-oktober-2021.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2021-09-10-faltvandring-pa-nasets-grona.html


Landsbygdsavdelningen 
Länsstyrelsen Uppsala län
Telefon: 010-223 30 00 (växel) 
E-post: uppsala@lansstyrelsen.se  
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/uppsala  
 
Kontakta oss gärna direkt på: landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se 
 
Så behandlar vi dina personuppgifter

Följ oss!
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