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Poddtips inför julhelgen 

God jul och Gott nytt år!

Ny handlingsplan för livsmedel lanserad
Uppsala län tar nästa steg för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.
Den uppdaterade handlingsplanen Ät Uppsala län pekar ut riktningen för länet med sikte mot
2030 utifrån fem tematiska områden: 

Från jord och vatten till bord

Förenkla för företag

Kompetensförsörjning och arbetskraft

Konsument och upphandling

Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion

Handlingsplanen utgår från målen i den regionala utvecklingsstrategin och är i linje med den nationella
livsmedelsstrategin. Den har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen Uppsala län, LRF Mälardalen, Region
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Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt och Uppsala kommun.

Läs mer om Ät Uppsala län på Länsstyrelsens webbplats.

Utlysningar
Nu öppnar utlysningar till stöd för täckdikning, strukturkalkning och
kalkfilterdiken. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar för
ansökningar om pengar till en utvald satsning. Utlysningsperioden är den 15
december 2021 – 15 mars 2022 och gäller följande stöd:

Investeringsstöd för strukturkalkning
Stödet syftar till att förbättra och stabilisera markstrukturen på lerjordar. Du kan få högst 40 procent av dina
utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt
inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd. Stöd
beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Läs mer om stödet på Länsstyrelsens webbplats

Investeringsstöd för täckdikning
Stödet syftar till att förbättra odlingssystems infiltrationskapacitet, vattenhushållning och reduktion av läckage av
närsalter. Du kan få högst 30 procent av dina utgifter i stöd. Om investeringen har koppling till ett
innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent
i stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Läs mer om stödet på Länsstyrelsens webbplats

Miljöinvestering för täckdikning med kalkfilterdike

Stödet syftar till att förbättra vattenkvaliteten med avseende på övergödning. Du kan få stöd för 50, 90 eller 100
procent av de utgifter som ger rätt till stöd, beroende på var du planerar att genomföra miljöinvesteringen och
vilken effekt den förväntas få. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i
stödberättigande utgifter.

Läs mer om stödet på Länsstyrelsens webbplats

Regional tankesmedja för friluftsliv
Välkommen på friluftskonferens på Aronsborg i Bålsta den 24 mars 2022! 
Länsstyrelsen tillsammans med Håbo kommun och Upplandsstiftelsen hälsar dig välkommen till
en dag för nya insikter, erfarenhetsutbyte och inspiration. Se fram emot inspirerande föredrag
och politikersamtal. Bland annat om erfarenheter från Friluftslivets år och pandemin och hur våra
politiker tänker inför kommande val.

Mer information och program kommer senare här på Länsstyrelsens webb men boka in den 24 mars redan nu.

Bonden i skolan - veckan 
I november genomfördes för första gången det digitala
eventet Bonden i skolan-veckan och det blev ett stort
deltagande. Totalt deltog 6 500 elever och 200 lärare från
Mälardalen. Syftet var att på ett lekfullt och pedagogiskt
sätt väcka elevernas nyfikenhet och intresse för och sprida
kunskap om det gröna näringslivet med fokus på svensk
mat och svensk skog och vad det betyder för klimatet och miljön.
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Bonden i skolan-veckan arrangerades av LRF Mälardalen med finansiering av projekt inom Ät Uppsala län - en
handlingsplan för att bidra till hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

Poddtips 
Landet - podden bortom storstan produceras
av Landsbygdsnätverket. En inspirerande och
diskuterande podd med fokus på
landsbygderna. Heta ämnen med engagerade
och kunniga människor på 20 minuter. Ta på
dig hörlurarna och följ med ut i landet i jul. 

Du hittar podden på Landsbygdsnätverkets
webbplats. 

Obs! Ny svars- och returadress från årsskiftet
Snart upphör den tidigare svars- och returadressen som stod i kompletterings- och beslutsbrev (Länsstyrelsen
Uppsala län FE 35 Box 204 826 25 SÖDERHAMN) 

Från årsskiftet gäller istället följande adresser för dig som sökande:

Mejladess: landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se 

Postadress: Länsstyrelsen i Uppsala län

Enheten för Landsbygdsutveckling

751 86 Uppsala

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!

 

Dela utskicket | Avregistrera

https://www.landsbygdsnatverket.se/2.2e7051841506a4adf404a58.html
https://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/poddenlandet.4.1f0e7ed2163b4252432db774.html#query/*%3A*
mailto:landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se%C2%A0
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala
mailto:landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
https://www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan/
https://twitter.com/uppsalalst
https://www.instagram.com/uppsalalst/
https://trk.idrelay.com/2948/act?q=b84-23bc-00000000000000000000000000000000&d=H4sIAAAAAAAEADMwTDRLTTQxNDNINDaxTE5JMklMtkwzSUqxMDBPNUsyqAEAoUayziEAAAA%253D&c=909bee5241
https://trk.idrelay.com/2948/unsub?q=b84-23bc-00000000000000000000000000000000&d=&c=b466619823



