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Nu har ansökan för ytterligare krisstöd öppnat
Den 9 augusti öppnade länsstyrelsen ansökan om krisstöd för produktionsgrenarna gris, nöt,
mjölk, får, get och växthus. Detta är andra delen av det krisstödspaket som regeringen beslutat
om.

Du hitter mer information och vilka villkor som gäller på länsstyrelsens webbplats, Krisstöd till
jordbruket och yrkesfisket | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 
 
Ansökan är öppen från och med den 9 augusti till och med den 20 september. 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala
https://trk.idrelay.com/2948/web?q=b84-2581-00000000000000000000000000000000&c=da1146f9b0
https://trk.idrelay.com/2948/web?q=b84-2581-00000000000000000000000000000000&c=da1146f9b0&fmt=pdf
https://trk.idrelay.com/2948/act?q=b84-2581-00000000000000000000000000000000&d=H4sIAAAAAAAEADMwTDRLTTQxNDNINDaxTE5JMklMtkwzSUqxMDBPNUsyqAEAoUayziEAAAA%253D&c=8b274f5239
https://www.idrelay.com/customersv6/lst/uppsala/forms/landsbygd.htm
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-till-jordbruksforetagare/krisstod-till-jordbruket-och-yrkesfisket.html


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. Årets sista ansökningsomgång öppnar den 23 augusti och är öppen till den 8 september.
Ta chansen och sök investeringsstöd för eldrivna arbetsmaskiner, fossilfria spannmålstorkar med
mera.

Läs mer om Klimatklivet på Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) och Naturvårdsverket
(naturvardsverket.se)

Årets bygdemedel tilldelade
Länsstyrelsen kan bevilja medel till projekt i bygder som påverkats av utbyggnaden av
vattenkraft. I Uppsala län innebär det att det går att ansöka om medel för insatser i Söderfors i
Tierps kommun eller i Älvkarleby kommun. Projekt kan antingen syfta till att reparera skador
uppkomna med anledning av vattenkraften eller till att investera i något som är till nytta för
allmänheten. Årets medel tilldelades Söderfors gymnastik- och idrottsförening, Söderfors
Hedesunda Fiskevårdsförening och Älvkarleby Vattenskidklubb.

Du kan läsa mer om vad det går att ansöka om för typ av insatser här: Utveckling med
bygdemedel | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se). Vill du veta mer om medlen så finns
kontaktinformation på länken. År 2023 års medel är tänkta att lysas ut 1-28 februari, men ta
gärna en kontakt med länsstyrelsen i ett tidigt skede så vi kan vägleda er i ansökan.

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---uppsala/2022-01-20-kan-din-organisation-minska-sin-klimatpaverkan-sok-stod-genom-klimatklivet.html
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/klimatklivet/
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/utveckling-med-bygdemedel.html


Kurs i lieslåtter
Välkommen på en kurs i lieslåtter. Kursen är till
för alla som vill lära sig slå med lie eller
utveckla sin teknik. Du behöver inga
förkunskaper.

Under dagen kommer du få en grundlig genomgång av
bryning och knackning av lien samt träna upp din
slåtterteknik. Du kommer även att få tips på hur du kan
använda det avslagna materialet.

NÄR: 22 augusti  
VAR: Hållnäs hembygdsgård 
KOSTNAD: Ingen kostnad, men föranmälan krävs

Läs mer om program och anmälan på länsstyrelsens
webbplats (lansstyrelsen.se)

Sista anmälningsdag 15 augusti 2022

 

Hamlingsverkstad
En fältdag med teori och praktik om att hamla
lövträd. Hamling av träd är en gammal teknik
för att få mer lövfoder, ved och slöjdvirke.

Under dagen får deltagarana lära sig om både
praktiskt utförande och diskussion om regler, verktyg
och hur man hamlar olika trädslag, om faunadepåer
och hur man bäst tar hand om alléer. Ni kommer även
titta på äldre hamlade träd, hur man kan återuppta och
hur man börjar hamla nya träd. 

NÄR: 5 oktober 
VAR: Biskops-Arnö 
KOSTNAD: Ingen kostnad för kurs och fika. Lunch
bekostas av deltagarna själva.

Läs mer om program och anmälan på länsstyrelsens
webbplats (lansstyrelsen.se)

Sista anmälningsdag 26 september 2022

Från Viltnytt

Skyddsjakt för att skydda gröda
Växande gröda kan locka flera viltarter till sig och vissa grödor lockar i större utsträckning än andra. För att
skydda växande gröda från viltskador finns det flera åtgärder du som lantbrukare kan ta till. Den långsiktiga
lösningen är jakt efter jaktbara arter under ordinarie jakttid. Vissa arter får även jagas utanför ordinarie jakttid
med stöd av bilaga 4 i jaktförordningen, så kallad skyddsjakt på enskilds initiativ. För en del arter finns det krav
som ska vara uppfyllda och vilka tider på året som skyddsjakt får bedrivas varierar beroende på art - läs på vad
som gäller!

För tex dovhjort och kronhjort gäller att årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda
får jagas om det behövs för att förebygga skada under perioden 1 juli-15 april (punkt 17 i bilaga 4,
jaktförordningen). Fällda kronhjortar ska rapporteras in till Länsstyrelsen.

För att förebygga skada på gröda får skyddsjakt 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 (punkt 12 i bilaga 4).
Trana får jagas under vissa perioder av året, förutsatt att de uppträder i flock om minst fem individer vid fält med
oskördad gröda och under perioderna 1 augusti-30 september och 1 april-30 maj (punkt 20, bilaga 4).

Jaktförordningen går att läsa i sin helhet här Jaktförordning (1987:905) Svensk författningssamling
1987:1987:905 t.o.m. SFS 2021:1332 - Riksdagen

Röjningsansökan
Äger du ett rovdjursavvisande stängsel? För att stängslet ska uppehålla sin funktion behövs röjning utföras så
inte gräs växer upp över eltrådarna. Du kan få bidrag för röjningen med 5 kr/meter, bidrag ges för en röjning per
år och stängsel. För att kunna få bidrag behöver stängslet vara i fullgott skick som rovdjursavvisande.

Ansökningsformulär och mer information finns på Länsstyrelsens webbplats, Bidrag för röjning under
rovdjursavvisande stängsel | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2022-07-08-lieslatter-i-hallnas.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2022-07-04-hamlingsverkstad.html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/djur/jakt-och-vilt/viltskador/bidrag-for-rojning-under-rovdjursavvisande-stangsel.html


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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