
Fältdag- demostrationsodlingar
perenna växter
Kan perenna växter ge mat, lagra kol, minska
näringsläckage, bidra till biologisk mångfald och
krisberedskap? Välkommen till fältdagen av

demonstrationsodlingar av perenner, (träd, buskar och örter) till livsmedel.

På gården Hånsta Östergärde väster om Vattholma finns en demonstrationsodling med fler än 150 olika
perenner, som är mer eller mindre kända som livsmedel. Där finns en liten våtmark med ett tiotal perenner som
kan användas till livsmedel. En mindre designad, maskinfri skogsträdgård och en alléodling.

Under dagen deltar experter, rådgivare och innovatörerna Kjell och Ylva Sjelin. Du ges möjlighet att samtala och
diskutera aktuella frågor.

När: 4 juni 
Sista anmälningsdag: 31 maj 
Läs mer om program och anmälan: Fältdag – demonstrations odlingar den 4 juni | Länsstyrelsen Uppsala
(lansstyrelsen.se)
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Krisberedskap och livsmedel
Den 21 april hölls en heldag om krisberedskap och
livsmedel för offentlig sektor i Uppsala län.

Dagen innehöll både föreläsningar och workshopmoment där frågor
om livsmedelsberedskap, upphandling, kommunernas roll i länet
och det rådande läget för lantbruket lyftes. Tjänstemän från kommun
och region deltog och dagen arrangerades av Länssyrelsen och
Livsmedelsverket inom arbetet med Ät Uppsala län - handlingsplan
för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. 

Förslag om krisstöd
Redan innan invasionen av Ukraina var
lantbrukssektorn i ett pressat ekonomiskt läge på
grund av kraftiga kostnadsökningar för bland annat
drivmedel, gödsel och foder. Regeringen har i flera
steg aviserat olika stödpaket till lantbruket.
Jordbruksverket och länsstyrelserna har fått i uppdrag
att föreslå hur pengarna kan fördelas och skickade
förslaget till Näringsdepartementet den 5 maj.

Regeringen kommer så snart som möjligt att besluta
om stödets utformning.

Läs mer om krisstöd till djurproduktion och
växthusföretag på Jordbruksverkets webbplats. 

Klimatklivet
En grön omställning skapar flera nyttor. Minskade
utsläpp, bättre arbetsmiljö, mindre avgaser, damm och
buller till exempel. Med stöd från Klimatklivet kan du
påbörja omställningen redan idag. Hittills har
lantbrukare bland annat fått stöd för byte till fossilfria
bränslen i pannor, byte av värmesystem, investeringar
för eldrift, biogasdrivna traktorer med mera.

Den pågående ansökningsomgången är öppen till den
18 maj och en till omgång öppnar efter sommaren, 23
augusti – 8 september.

Läs mer på Klimatklivet (naturvardsverket.se)

Fältvandring pollinering
Pollinerare i fruktodling — Hur kan vi gynna humlor och
solitärbin? Välkommen på fältvandring hos Svartbäckens
trädgård, Örsundsbro.

Fältvandringen vänder sig till yrkesverksamma trädgårdsodlare,
lantbrukare och markägare. Många av åtgärderna vi visar kan
användas för att stärka pollineringen i andra grödor. 

När: 31 maj 
Sista anmälningsdag: 29 maj

Läs mer om program och anmälan på Länsstyrelsens webbplats

Restaurering jordkällare - save
the date
Populära kursen om vård och restaurering av jordkällare
kommer tillbaka. Spara datumen den 10 och 11 juni
2022.

Under dagen kommer tas upp följande:

Historisk förvaring av livsmedel genom tiderna, som stuka, potatisgrop mm.

Olika typer av jordkällare

Restaureringsåtgärder som dränering, tätskikt, dörrar mm

Förvaring och förvaringstid av rotfrukter, grönsaker och konserver. 

Exkursion till ett antal olika källartyper i trakten borrning och klyvning av sten, vilket ofta behövs vid
komplettering av nedgångar och gavlar
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Deltagarna kan ta med sig digitala foton av sin egen källare för rådgivning

Håll utkik på Länsstyrelsens webbplats för mer info

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.

Gåsdag - om grödskador och jakt
Den 7 juni kommer länsstyrelserna från Uppsala och Västmanlands län att anordna en dag om
gåsjakt och gåsskador på gröda. Är du lantbrukare och har problem med gäss på gröda? Då är
detta något för dig! Under dagen kommer det att hållas föredrag om bl. a. artbestämning i fält,
skadeproblematiken på gröda, möjligheterna till att skydda gröda med jakt, skrämsel och
möjligheten till att söka ersättning och bidrag från Länsstyrelsen. Dagen riktar sig även till jägare
intresserade av gåsjakt då programmet även erbjuder föredrag om jaktteknik, hjälpmedel,
bulvanbilder och apportering.

Medverkande: jaktprofilen Ulf Lindroth, Svenska Jägareförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, ornitolog Pekka
Westin, skrämselkonsulent Nils Lidbaum mfl.

Datum: 7 juni 2022 
Tid: 9.00-15.00 
Plats: Ekolsunds slotts wärdshus, Hjälstaviken

Mer information finns på facebookeventet Gåsdagen – om jakt och grödskador | som uppdateras kontinuerligt.

Partnerskapet för landsbygdsutveckling
Den 11 maj var vårens sista partnerskapsmöte för
landsbygdsutveckling. Vi kan redan nu berätta att nästa
möte kommer vara måndag 5 september kl. 14.00-17.00.
Mötet blir fysiskt i Uppsala och kommer ha fokus på
klimatfrågor samt nyheter kring landsbygdsprogrammet.

En särskild inbjudan skickas till de som anmält sig till vår sändlista. Under pandemin har vi bjudit in brett till
partnerskapsmöten och riktat in oss på information. Nu kommer vi återgå mer till diskussion och dialog och kan
komma att begränsa antalet deltagare per organisation. Om din organisation är intresserad av att vara med på
sändlistan för partnerskapet, maila Ted Bergman på ted.bergman@lansstyrelsen.se. 
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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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