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Partnerskapsmöte om regional utveckling
Välkommen till Partnerskapet för landsbygdsutvecklings möte den 21 oktober. 
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.

Anmälan och program hittar du här på Länsstyrelsens extern webb.

När: 21 oktober kl 14-17 
Var: Digitalt, Skypeinbjudan skickas separat 
Mer information, kontakta: Karin Svanäng, e-post: karin.svanang@lansstyrelsen.se

Sista anmälningsdag den 18 oktober.
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https://www.idrelay.com/customersv6/lst/uppsala/forms/landsbygd.htm
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2021-09-07-%E2%80%8Bpartnerskapsmote.html
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Hästen, miljön och klimatet
Välkommen till årets hästkunskapsdag. Vid
årets träff lyfts miljö- och klimatfrågan där
hästnäringen är en viktig del av
framtidsarbetet. Hästnäringen kan bidra till att
öka takten i förändringen till ett hållbart
samhälle med hänsyn till vår planet, människor
och våra hästar.

Läs mer om program och anmälan på
länsstyrelsens webbplats

När: 13 november 
Var: Uppsala 
Kostnad:350 kr (inkluderar fika och lunch) 
Sista anmälningsdag 12 oktober

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

Sista anmälningsdag 11 oktober

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 
Var: Simtuna kyrka 
Kostnad: Gratis, inkl fika 
Anmälan: Länsstyrelsens webbplats

Sista anmälningsdag 18 oktober

Att producera egen biogas
Välkommen till en digital träff om produktion av
biogas på gårdsnivå. Hur ser förutsättningarna
ut och vad innebär det att producera biogas på
gården?

Programmet arrangeras av Länsstyrelsen i
Örero län.

Läs mer om program och anmälan på
länsstyrelsens webbplats

När: 20 oktober kl 9-12 
Var: Digitalt via länk 
Kostnad: ingen kostnad 
Sista anmälningsdag 15 oktober

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 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2021-09-27-hasten-miljon-och-klimatet.html
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Sök LOVA-bidrag senast 1 december
Vill du genomföra åtgärder som förbättrar vattenmiljön?
Som till exempel strukturkalka, anlägga en våtmark eller
ett kalkfilterdiken eller kanske genomföra andra åtgärder
rörande övergödning, miljöfarliga ämnen,
restaureringsåtgärder och skräp.Sådana åtgärder kan få

stöd med upp till 80 % av totala kostnader. Strukturkalkningsprojekt kan få upp till 40 %. Åtgärder
för interngödning kan få upp till 90 %.

Kommuner och ej vinstdrivande organisationer kan söka bidraget (kommunala VA-bolag får söka). Är du en
privatperson eller fastighetsägare som vill genomföra en åtgärd? Hör av dig till er kommun eller en lokal
intresseförening och hör om de är intresserade av ett samarbete.

Sista ansökningsdatum är 1 december 2021. Ansökningar som kommer in under övrig tid på året behandlas
efter tillgång på medel och resurser.

Här finns mer information om bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Information om andra miljörelaterade bidrag som finns att söka hos Länsstyrelsen (se i vänsterkolumnen).

Kostnad: Gratis 
Anmälan: Länsstyrelsens webbplats

Sista anmälningsdag 29 oktober

Är du intresserad av att anlägga en våtmark? Anmäl dig till en
kostnadsfri rådgivning!
Nu finns det pengar att söka för att restaurera och anlägga våtmarker i jordbrukslandskapet. Det
kan vara allt från en liten specialiserad damm för att fånga upp fosfor och kväve till en större
vattenspegel i landskapet som drar till sig fåglar, groddjur och vilt.

Den som är intresserad kan anmäla sig till en kostnadsfri rådgivning om våtmarker via projekten Greppa
Näringen eller Ett rikt odlingslandskap. En rådgivare kommer då ut på plats och diskuterar en lämplig placering
och utformning av våtmarken med dig.

Anmäl dig här: Kompetensutveckling och rådgivning | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)

Det går också att få rådgivning kring skötsel och restaurering av redan anlagda våtmarker. Vid rådgivningen
diskuteras olika skötselmetoder samt hur våtmarken kan förbättras för att till exempel förhindra igenväxning.

Läs mer om stöd till vatten på länsstyrelsens webbplats

Nu är det dags att söka fiskevårdsbidrag

För att fisket ska kunna fortsätta att vara gynnsamt krävs livskraftiga fiskbestånd och hållbara
ekosystem. En del åtgärder som hjälper till att åstadkomma detta är stödberättigade och går att
söka ekonomiskt stöd för. Fram till 31 januari 2022 går det att söka fiskevårdsbidrag.

Bidragsberättigade åtgärder

Åtgärder för fiskevård som är bidragsberättigade och som du kan söka ekonomiskt stöd för är till exempel;

biotopvård

fiskvandringsvägar

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2021-09-10-faltvandring-pa-nasets-grona.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/information-till-verksamma-pa-landsbygden/kompetensutveckling-och-radgivning.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-for-atgarder-i-vatten.html


utsättning av fisk

ny- och ombildning av fiskevårdsområden

fisketillsyn i allmänt vatten och vatten som är av riksintresse

Prioriterad fiskevård i regionen

Länsstyrelsen prioriterar ansökningar som syftar till att:

stärka bestånden av hotade fiskarter

biotopvård som främjar den biologiska mångfalden i vatten

fisketillsyn (att följa upp om fiskereglerna följs och att sprida information om gällande regler och deras syfte).

Den ekonomiska ersättningen

Bidrag lämnas vanligtvis med 50 % av den godkända kostnaden för åtgärden men finns det särskilda skäl kan ett
större bidrag lämnas. Särskilda skäl kan vara att åtgärden har ett stort allmänt intresse, som att bevara en hotad
art, eller åtgärder som främjar fiskevården i områden med fritt handredskapsfiske.

Läs mer om anvisningarna för ansökan här Ansökan om bidrag för lokala fiskevårdsprojekt

Ansökan

Blankett för ansökan hittar du här

Anökan skickas till uppsala@lansstyrelsen.se. Sista datum är den 31 januari 2022.

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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