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Glad sommar!

Uppland och Uppsala läns kommande landskapsmåltid
Uppsala län har genom landshövding Göran Enander bjudits in att bidra med en landskapsrätt i
det nationella initiativet Nya Svenska Landskapsrätter. Inbjudan är accepterad och processen är
i full gång. Under tisdagen den 7 juni genomförde länets smakråd den första provsmakningen av
landskapsrätter som kan ingå i Uppland och Uppsala läns framtida landskapsmåltid. 

Måltidsforskaren Richard Tellström hade genomfört en spaning på råvaror och måltider i Uppsala
län utifrån perspektivet historia, nutid och framtid, samt presenterat ett antal nyckelråvaror från
länet. Underlaget lämnades till Vittinge Gourmetlada som tagit inspirationen vidare till
receptframtagning och starten i skapandet av den kommande landskapsmåltiden.

Nio rätter provlagades och bedömdes av smakrådet. Rätterna presenterades genom flera
måltidskompensationer innehållande förrätt, varmrätt och dessert. Måltidskompensationerna
hade en stark lokal förankring och fokus på ett urval av länets högkvalitativa råvaror. Nu
fortsätter processen fram till hösten då Landskapsmåltiden kommer presenteras.  

Läs mer om initiativet på länsstyrelsens webbplats: 

Uppsala län deltar i Svenska landskapsrätter
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Smakrådet har provsmakat nio landskapsrätter

Fältdag om demonstrationsodlingar
Välkomna till fältdag om demonstrationsodlingar av perenner, träd och buskar till livsmedel. Vi
kommer lyfta frågor som: Kan perenna växter ge mat, lagra kol, minska näringsläckage, bidra till
biologisk mångfald och krisberedskap?

När: 6 juli 
Var: Hånsta Östergärde, Vattholma, 
Sista anmälningsdag: 30 juni 2022

Läs mer om program och anmälan på länsstyrelsens webbplats

Utlysning - Nya affärsmodeller genom samarbete
Nu utlyser Jordbruksverket 8,7 miljoner kronor till samarbetsprojekt som ska testa nya
affärsmodeller. Projektet ska bidra till att ta fram och testa nya affärsmodeller som på sikt kan
stärka konkurrenskraften för primärproducenter inom jordbruk-, trädgård- och rennäringen.

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet.
Projekten ska utföras i samarbete mellan minst två aktörer.

Stödet går att söka mellan den 30 maj och den 10 oktober.

Läs mer om om stödet på Jordbruksverkets webbplats.

Gåsdagen 
Den 7 juni bjöd länsstyrelserna i Uppsala och Västmanlands län gemensamt in lantbrukare och
jägare till en gåsdag på ekolsunds slott. Under dagen hölls det föredrag om artbestämning av
gäss i fält, skadeproblematiken på gröda, möjligheterna till att skydda gröda med jakt, skrämsel
och möjligheten till att söka ersättning och bidrag från Länsstyrelsen. De jaktintresserade kunde

https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-256f-0000253a0b8400000000000000000f76-f87ada11bd58aeb08f578672f0708cf6&c=5a6cf22535
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-256f-0000253a0b8400000000000000000f76-5531e4a38cb7cff558b50d83fba178b3&c=96a1443f4c
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-256f-0000253a0b8400000000000000000f76-371ff0ccb460be5fffe574ec757f63bc&c=c4e68a0971


lyssna på presentationer om jaktteknik, utrustning och apportering. Under dagen bjöds
deltagarna på gåslunch.

Vi hoppas det var uppskattat och att det finns intresse för fler träffar på temat gåsförvaltning
framöver!

Kompetensutveckling och rådgivning
Länsstyrelsen vill bidra med kompetensutveckling för lantbrukare och företagare på
landsbygden. Här hittar du information om rådgivning och kompetensutveckling inom miljö- och
klimatområdet:

Greppa näringen

Ekologisk produktion

Ett rikt odlingslandskap

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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