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Nötköttsproduktion i kombination med att vara naturvårdare

Webbinarium: Vad räcker marken till? 

Jämställda och jämlika val

Partnerskapsmöte med tema - En attraktiv och levande landsbygd

Nötköttsproduktion i kombination med att vara naturvårdare
Välkommen till en heldag om nötköttsproduktion i kombination med att vara naturvårdare på
Löhammar gård!

Löhammar gård drivs sedan 2014 av Hargs bruk genom lantbrukarna Simone och Jakob Tufvesson. Lantbrukets
huvudinriktning är dikoproduktion där dikorna med kalv befinner sig halva tiden av året på Hargs Bruks
naturbetesmarker och andra halvan av året i de moderna ladugårdsbyggnaderna vintertid.

Under dagen kommer experten Janica Krafft att ge oss fördjupande kunskap om slaktmognadsbedömning. Hur
du på bästa sätt kan öka tillväxten på bete med bibehållen biologisk mångfald och på stall. Utöver detta
genomför representanter från Gallaghers ett antal demonstrationsaktiviteter av vågutrustning och behandlingsbur
från BS Agro.

När: 29 mars 2022 
Tid: 10.00-15.00 
Var: Löhammar Gård 
Sista anmälningsdag: 24 mars 2022

Läs mer om program och anmälan på Länsstyrelsens webbplats.
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Webbinarium: Vad räcker marken till?
Många intressen konkurrerar om jordbruksmarken. Mat, bostäder och infrastruktur behöver
samsas. Vad händer med jordbruksmarken? Och vad räcker marken till?

Välkommen till en eftermiddag om markanvändning i Uppsala län. Uppsala län är en expansiv
region där städer och tätorter växer. Det är därför viktigt att fundera över hur vi smartast
använder marken ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. 

Aktiviteten arrangeras inom Ät Uppsala län av Länsstyrelsen Uppsala län, SLU Future Food och LRF
Mälardalen. 

När: 7 april kl 13-15 
Var: Digitalt via Zoom, länk skickas ut efter anmälan 
Anmälan: sker på SLU Future Foods webbplats 
Sista anmälningsdag är 7 april

Läs mer om program och anmälan på Länsstyrelsens webbplats 

Jämställda och jämlika val
Det är valår! Det innebär att många kommer att delta i
demokratin genom att rösta. Funderar du på hur jämställt och
jämlikt valdeltagandet är? Kanske undrar du också kring hur
valdeltagandet kan öka? Då är du varmt välkommen att delta
vid länsstyrelses webbinarium om jämställda och jämlika val.

När: 11 maj kl 14-17 
Var: Digitalt, länk skickas ut efter anmälan 
Sista anmälningsdag är 25 mars

Läs mer om webbinariet och anmälan på Länsstyrelsen webbplats

Partnerskapsmöte för landsbygdsutveckling
Välkommen den 11 maj till partnerskapsmöte med temat
"Attraktiv och levande landsbygd". 

Syftet med mötet är att få information om aktuella frågor som
påverkar och främjar möjligheterna att bo och verka på
landsbygderna. Representanter för länsstyrelsen och
Uppsala län kommer att presentera nuläget i de olika
ämnena samt ge möjlighet till inspel och frågor.

När: 11 maj kl 14-17 
Var: digitalt, möteslänk skickas ut efter anmälan

Läs mer om program och anmälan på Länsstyrelsens webbplats. 
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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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