
Landsbygd Uppsala län
Nyhetsbrev april 2022

Webbversion | PDF-version | Dela | Prenumerera
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Hur använder du kontanter och betaltjänster? Svara på enkät.

Vad räcker marken till? - Se webbinarium i efterhand 

Partnerskap för landsbygdsutveckling 11 maj

Startstöd till unga lantbrukare

Viltnytt

Glad påsk önskar Enheten för landsbygdsutveckling! 

Länsstyrelsens enkät om betaltjänster och kontanter
Länsstyrelsen Uppsala län rapporterar varje år om tillgången till de grundläggande
betaltjänsterna i länet. Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna ta ut
kontanter och betala räkningar oavsett var i landet de bor samt att företag och föreningar ska
kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

För att samla in information om hur tillgången till och användningen av kontanter har förändrats
över tid så har länsstyrelsen tagit fram två enkäter, en riktad till privatpersoner och en riktad till
föreningar och företag. Enkäterna är öppna till och med den 15 september. Svaren i enkäterna
är anonyma och används som underlag i länsstyrelsens bevakning. Det går att få tillgång till
enkäten i Wordformat så den fungerar att läsas upp i talsyntes. Tyvärr är inte enkäten svarbar i
Wordformat men det går bra att ringa Ted Bergman 010-223 34 01 eller Alexander Sperl 010-22
33 490 för att få hjälp att få sina svar registrerade. De svarar även gärna på eventuella frågor om
enkäten eller om de grundläggande betaltjänsterna.

Enkät för dig som privatperson finns här.

Enkät för dig som representant för förening eller företag finns här.

Du kan även läsa mer om grundläggande betaltjänster på Länsstyrelsens webbplats.
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Se webbinarium - Vad räcker marken till? 
Många intressen konkurrerar om marken i länet, intressen som mat, bostäder, energi och
infrastruktur behöver samsas! Därför var frågan - Vad räcker marken till? fokus för Ät Uppsala
läns webbiarium den 7 april.

Missade du att delta kan du se inspelningen och presentationerna i efterhand här på
webbinariets kalenderhändelse.

Några röster under webbinariet:

Mat, energi, biologisk mångfald, jobb och mycket mer – marken ger så mycket. Samverkar vi kan vi få
ut fler mervärden per kvadratmeter.

Växttäcke året om är bra för kolinlagringen i svensk jordbruksmark

Kombinerad markanvändning som t.ex. djur och solceller är bra och kan förebygga markkonflikter.

Biokol binder koldioxid och kan användas till mycket, bl.a. som inblandning i betong. Det har stor
potential, men vi har bara ett 15-tal biokolsanläggningar i Sverige så det är just nu mycket import.

Det är billigt och enkelt att bygga på åkermark, men vi behöver åkermarken till att odla mat och inte
köplador eller paddelhallar.

Det viktiga är mat, klimat och habitat och det är politikernas jobb att hantera målkonflikter. Inte all
jordbruksmark är helig, men man ska minimera att den tas i bruk till annat än mat.

Vi måste trygga våra basbehov på hemmaplan, men fortsätta att handla globalt.

Partnerskap för landsbygdsutveckling
Välkommen den 11 maj till partnerskapsmöte med temat ”En 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 
Tid: 14-17 
Var: digitalt och möteslänk skickas ut till anmälda deltagare,

Läs mer om program och anmälan på Länsstyrelsens webbplats

Startstöd till unga lantbrukare
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Startstöd finns till för att hjälpa unga att starta eller ta över en verksamhet inom jordbruk och
trädgård. Det ska också bidra till lönsamma och konkurrenskraftiga företag.

Är du under 40 år och har precis startat eller tagit över ett företag inom jordbruk eller trädgård?
Då kan du söka det här startstödet.

Läs mer om stödet här på Länsstyrelsens webbplats

Missa inte att du kan prenumerera på Viltnytt 

Viltnytt Uppsala län är vårt digitala nyhetsbrev som riktar sig till dig som är
intresserad av viltförvaltning och jakt.
Läs mer och anmäl dig här.

Viltskada på gröda

Har du råkat ut för viltskador på dina grödor? Läs mer
om vad du kan göra. 

Om dina grödor skadas av fåglar bör du snarast sätta
ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det
jaktbara gäss kan skyddsjakt bedrivas. Skyddsjakt får
bedrivas efter grågås, kanadagås och vitkindad gås
under hela året, förutsatt att de uppträder i flock om
minst fem individer vid fält med oskördad gröda.
Sedan 2021 får trana och sångsvan jagas under vissa
perioder av året, förutsatt att de uppträder i flock om
minst fem individer vid fält med oskördad gröda. För
trana gäller detta under perioden 1 april-30 maj och 1
augusti-30 september och för sångsvan under
perioden 1 oktober–31 mars.

Drabbas du av en viltskada på gröda som du vet eller
misstänker är orsakad av en fredad art (art som inte
har allmän jakttid), tex trana, sångsvan och sädgås,
kan du få ersättning för den skada som orsakats. En
förutsättning är att skadan besiktas av någon av
länsstyrelsens besiktningspersoner. Skadan behöver
därför anmälas så snart som möjligt till Länsstyrelsen.
Besiktningen är kostnadsfri. Länsstyrelsen hjälper
även till med rådgivning av skadeförebyggande
åtgärder, till exempel skrämselanordningar. På
länsstyrelsen finns skrämselutrustning att låna.
Kontakta länsstyrelsens besiktningspersonal på
telefon 010-22 33 308 om du drabbats av skador i din
gröda.

RAS - rovdjursavvisande stängsel

Närvaron av större rovdjur kan väcka en del
funderingar och oro kring hur man bäst skyddar sina
tamdjur. Det vanligaste sättet att skydda sina tamdjur
är med ett rovdjursavvisande stängsel, antingen
genom att uppföra ett nytt eller anpassa ett befintligt
så det uppfyller kraven. Med ett rovdjursavvisande
stängsel minskar risken för rovdjursangrepp. 

Du kan ansöka om bidrag för rovdjursavvisande
stängsel. Bidraget är 50 kronor per meter och söks
via Jordbruksverkets webbplats för mark med
jordbruksblock, och hos Länsstyrelsen för mark utan
jordbruksblock. Bidraget riktas till får-och getägare,
eftersom det är på får och getter som majoriteten av
alla rovdjursangrepp sker.

Du kan kontakta Länsstyrelsens besiktningspersonal
för en kostnadsfri rådgivning innan du väljer att ansöka
om bidrag eller innan arbetet med stängslet påbörjas.
Det finns även entreprenörer som arbetar med
rovdjursstängsel samt föreningar som erbjuder hjälp
med att sätta upp stängsel.

Informativa filmer om hur man sätter upp ett
rovdjursavvisande stängsel finns på Länsstyrelsens
webbsida.

Utöver att sätta upp stängsel finns andra
förebyggande åtgärder man kan vidta, se tips
på Viltskadecenters webbsida.
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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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