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Utlysning för främjande av måltidsturism
Jordbruksverket utlyser 15 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar svensk
måltidsturism. Syftet är att utveckla näringslivet regionalt inom mat-, dryck- och
måltidsupplevelser för att skapa en attraktiv svensk landsbygd med ökat antal arbetstillfällen.

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan få
stödet.

Du kan söka stödet mellan den 1 februari och den 1 april 2022.

Läs mer om stödet och ansökan på Jordbruksverkets webbplats

Utveckla din ort med bygdemedel
Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. I
Uppsala län kan du få bygdemedel för verksamhet som kommer bygden tillgodo i Älvkarleby
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Partnerskapsmöte för landsbygdsutveckling
Den 9 februari genomförde enheten för
landsbygdsutveckling ett möte med Uppsala läns
partnerskap för landsbygdsutveckling. Tema för mötet var
Den gemensamma jordbrukspolitiken och den nya
programperioden.

Partnerskapet arbetar tillsammans för att bidra till att förverkliga
målet om regional utveckling på landsbygderna till gagn för de som bor, verkar, lever på och besöker
landsbygderna i Uppsala län. Detta partnerskapsmöte hade temat Den gemensamma jordbrukspolitiken och den
nya programperioden. Syftet med mötet var att få information om nuläge i den nationella jordbrukspolitiken men
även att få en tidsplan för den fortsatta processen fram till öppnande av EU-finansierade program och fonder.
Talare kom från Näringsdepartementet, länsstyrelsen, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket. Vi kommer att
publicera presentationerna från mötet på vår hemsida.

Nästa möte är planerat till 11 maj kl. 14-17, vi återkommer om tema. Vill du få tillgång till presentationerna eller
läggas till på sändlistan för partnerskapet kontakta Ted Bergman, ted.bergman@lansstyrelsen.se. 

kommun eller Söderfors i Tierps kommun. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av
skador som uppkommit på grund av vattenregleringen men det går även att söka bygdemedel
för investeringar som är till allmän nytta i bygden. Även företag kan ansöka, så länge insatser är
till allmän nytta. Exempel på insatser det går att söka medel för är reparation och upprustning av
bygdegårdar, inköp av fast utrustning, förbättring av idrottsanläggningar och markering och
upprustning av stigar och leder.

Årets ansökningsomgång är öppen 1-28 februari. Ansökan sker digitalt och formuläret nås via vår hemsida. Där
kan ni även läsa utlysningstexten för att få mer information om vad ni kan söka medel för och vad ansökan ska
innehålla.

Läs mer här: Utveckling med bygdemedel | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)

Tankesmedja friluftsliv
Länsstyrelsen Uppsala län tillsammans med Upplandsstiftelsen och Håbo kommun hälsar dig
välkommen till en dag för nya insikter, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Våra inbjudna talare delar med sig av hur de jobbar för att möjliggöra friluftsliv eller hur de använder friluftsliv
som ett verktyg för att nå andra mål. Politiker från länet resonerar inför kommande val och hur friluftsliv kan bli en
fråga på den politiska dagordningen.

När: 24 mars 2022 
Var: Aronsborg, Bålsta

Läs mer om programmet och anmäl på Länsstyrelsen webbplats

Kompetensutveckling och rådgivning
Visste du att du som är lantbrukare och företagare på landsbygden kan få hjälp
med kompetensutveckling och rådgivning via Länsstyrelsen inom flera områden?

Nedan kan du läsa om: Kompetensutveckling och rådgivning inom miljö- och
klimatområdet, Hästhållningen och dess miljöarbete i fokus samt Rådgivning
inom Smakrik och blomstrande besöksnäring. 
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Kompetensutveckling och
rådgivning inom miljö- och
klimatområdet
Länsstyrelsen har avtal och pågående upphandling
inom Greppa Näringen, Ekologisk produktion och Ett
rikt odlingslandskap som genomförs av externa aktörer
i form av enskilda och grupprådgivningar och
kompetensutveckling i form av fjällvandringar, kurser
och studiebesök.

Läs mer och se kontaktuppgifter till Greppa
Näringen, Ekologisk produktion och Ett rikt
odlingslandskap på Länsstyrelsens webbplats. 

Under året kommer Länsstyrelsen anordna olika
informationsinsatser i form av studiebesök, fältbesök
och seminarium. Planerade aktiviteter läggs ut under
kalendarium på Länsstyrelsens webbplats längre fram.

Hästhållningen och dess miljöarbete
i fokus
Länsstyrelsen Uppsala län har sedan många år
tillbaka uppmärksammat hästnäringens betydelse i
olika sammanhang. Från och med i år kommer företag
som har minst 15 hästar att få hästrådgivning inom
Greppa Näringen. I dagsläget har vi två företag (HS
Konsult AB och Växa Sverige) som vi har skrivit avtal
med. Utöver startrådgivning för hästägare pågår en
upphandling av fortsatt rådgivning om grovfoderodling,
fosforstrategi, byggplanering, klimatkollen, stallmiljö
och vattenrelaterade rådgivningar så som översyn av
dränering, underhåll av dike och våtmarksplanering.

Under året anordnas olika informationsinsatser i form
av studiebesök, fältbesök och seminarier. Har du
någon idé som vi kan ha som aktivitet till hästhållning
vänligen kontakta Asnaketch Woldetensaye,  
Asnaketch.Woldetensaye@lansstyrelsen.se.  

Smakrik och blomstrande besöksnäring
Du som har ett boende, servering, gårdsbutik eller annan
besöksverksamhet på landsbygden kan få rådgivning och gå på kurser
genom Smakrik och blomstrande besöksnäring.

Läs mer på Länsstyrelsen i Västmanlands läns webbplats

Regionalt skogsprogram
Länsstyrelsen har ansökt om medel för att fortsätta utveckla arbetet med det regionala
skogsprogrammet i länet. Under 2022 planerar vi för att identifiera fokusområden för arbete inom
det regionala skogsprogrammet, exempelvis Hållbart brukande och bevarandet av skogen
respektive Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Aktiviteter inkluderar
regionala dialoger, externa aktiviteter med deltagare från länet, delta i andras aktiviteter samt
olika kartläggningar. Bland annat har vi under 2022 en ambition att identifiera entreprenörer som
är/vill bli verksamma inom naturturism.

På länsstyrelsen är det Enheten för landsbygdsutveckling som ansvarar för arbetet med det regionala
skogsprogrammet och vi kommer bland annat använda nyhetsbrevet för att informera om aktiviteterna vi bjuder
in till.

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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