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Nu startar Bonden i skolan-veckan 2021
Den 15–19 november bjuder Bonden i skolan och LRF Mälardalen in elever och lärare i åk 4–6 i Uppsala till en
digital aktivitet vid namn Bonden i skolan-veckan. Under veckan får eleverna upptäcka matens väg från jord till
bord och lära sig mer om bonden, djuren och naturen.

Eleverna bjuds in till en digital plattform där de själva kommer att navigera runt på en fiktiv bondgård. Där får de
ta del spännande fakta, filmer, uppdrag och kluriga quiz om bonden, djuren och naturen. Dessutom bjuds det på
roliga utmaningar både i och utanför klassrummet.

Bonden i skolan-veckan genomförs inom ramen för Ät Uppsala län och finansieras av samarbetsprojekt i
landsbygdsprogrammet. Ät Uppsala län är en handlingsplan som ska bidra till en hållbar och konkurrenskraftig
livsmedelsproduktion i länet. Att öka kunskapen om vår livsmedelsproduktion och visa möjligheterna att arbeta
inom gröna näringarna är viktiga delar för att nå målen för nationella livsmedelsstrategin och Ät Uppsala län. 

Om du har frågor om Bonden i skolan-veckan är du välkommen att kontakta Anna Lindgren på LRF Mälardalen,
anna.lindgren@lrf.se.

Se även det digitala läromedlet www.bondeniskolan.se
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Stallmiljö inom nötköttsproduktion
Välkommen till kurs om stallmiljö inom nötköttsproduktion. På kursen får du lära dig
mer om stallmiljön och hur den kan påverka produktion, djurhälsa och arbetsmiljö.

Läs mer om program på länsstyrelsens webbplats.

När: 8 december 
Var: Kursen kommer att ske via Teams 
Kostnad: Gratis 
Änmäl dig senast den 3 december till Anton Liedgren, 070-583 42 76,
anton.liedgren@hushallningssallskapet.se

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

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.

Läs mer om program och anmälan på länsstyrelsens webbplats.

När: 18 november 
Var: Digitalt via Skype 
Kostnad: Gratis 
Sista anmälningsdag 14 november

Fortsättningskurs 2 december
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LONA - Lokala naturvårdssatsningen

Är du eller din förening intresserad av att
genomföra ett LONA-projekt? LONA ger möjlighet
för kommuner, och i förlängningen föreningar och
privatpersoner, att få statligt bidrag för att
genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv
och folkhälsa.

Sedan starten 2004 har LONA bidragit stort till naturvård och friluftsfrämjande åtgärder över hela landet. En
särskild våtmarkssatsning tillkom 2018 och en satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Det som skiljer
områdena åt är att våtmarksprojekt kan få bidrag med upp till 90 procent, medan projekt inom pollinering och
ordinarie LONA kan få bidrag med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader.

Det är kommuner som kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer, t ex ideella föreningar, kan initiera
projekt. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Vid intresse hör av dig till din kommun så snart som möjligt - 1 december 2021 är sista dagen för kommunen att
lämna in ansökan.

Läs mer om LONA på Naturvårdsverkets webbplats och Länsstyrelsens webbplats.   

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).

Fortsättningskursen bygger vidare på föreläsningen "Hitta källorna till ditt landsbygdsföretag. I
kursen gräver vi djupare i källorna och arkiven för era besöksföretag.

Läs mer om program och anmälan på länsstyrelsens webbplats.

När: 2 december 
Var: Digitalt via Skype 
Kostnad: 500kr 
Sista anmälningsdag 18 november

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.

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/lona/
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/LONA
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Bidragsberättigade åtgärder

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

biotopvård

fiskvandringsvägar

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.

Länsstyrelsen ringer dig!
Just nu pågår ett arbete med att kvalitetssäkra de uppgifter som finns i
länsstyrelsens register över primärproducenter av foder och livsmedel. Arbetet
utförs framförallt genom uppsökande aktiviteter och du kan därför bli uppringd
av en handläggare. Syftet är att stämma av att de uppgifter som finns om din
anläggning är korrekta. Om det behövs görs ändringar för din anläggning och i
det fall du inte längre är aktiv inom primärproduktionen plockas du bort ur
registret och vi skickar ett beslut om avregistrering till dig.
Du som är verksam inom primärproduktionen ansvarar själv för att anmäla dina anläggningar till länsstyrelsen.
Det är också viktigt att du kontaktar oss om det sker betydande ändringar i din verksamhet eller om du väljer att
avveckla. Tänk på att även ägarbyte i samband med till exempel ett generationsskifte skall anmälas till
länsstyrelsen. Om det i samband med kontroll av din verksamhet framkommer att du inte har en aktuell
registrering, kan länsstyrelsen besluta att ta ut sanktionsavgift.

På länsstyrelsens websida finns en e-tjänst där du själv kan anmäla, ändra eller avregistrera din anläggning i
primärproduktionen. Du hittar e-tjänsten här Registrering av primärproduktion | Länsstyrelsen Uppsala
(lansstyrelsen.se).

Om du har frågor kring din registrering eller vill ha hjälp och stöd gällande vilka regler du omfattas av som
primärproducent av foder och livsmedel är du välkommen att kontakta länsstyrelsens handläggare Sara Löfgren
eller skicka e-post till primarproduktion.uppsala@lansstyrelsen.se.

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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