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Upplands landskapsmåltid är beslutad
Nu har smakrådet med landshövding Göran Enander och måltidsforskare Richard Tellström
beslutat om Uppland och Uppsala läns nya landskapsmåltid. Beslutet om måltiderna har lämnats
in till akademierna som står bakom det nationella initiativet Svenska Landskapsrätter. 

Förrätten är enbärsgravad kronhjort, inlagda senapsfrön, jordärtskockskräm, pepparrot och krutonger på
Upplandskubb. Varmrätten är mälargös med smörstekta bondbönor, krondillsbuljong, rödbetsolja, rostad
knippmorot och friterad palsternacka. Efterrätten är saffransglass, krossad choklad och havtornscoulis på en
smörstekt äppleplätt av Bergiusäpple. Landskapslunchen är en upplandslåda på isterband och bondens rester
med picklade senapsfrön och pepparrot.

Samtliga län samlas på Måltidens dag den 20 oktober för att presentera sina resultat för akademierna på
Skansen i Stockholm.
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Läs mer om landskapsmåltiden på länsstyrelsens webbplats.

Näsets gröna nominerade till Stora turismpriset
Nu är nomineringarna till det Stora turismpriset 2022 inskickade. Näsets Gröna, beläget vid
Mälaren i Knivsta kommun, är Uppsala läns kandidat till Stora Turismpriset 2022. Såhär lyder
motiveringen:

"Näsets Gröna bidrar till att förverkliga landets och länets mål inom hållbar turism. Mottot
Härodlat Hemlagat Hållbart – på riktigt, genomsyrar verksamheten och hållbarhetsaspekter är
ständigt närvarande. Odlingstekniken gör att företaget sticker ut och bidrar till att göra dem till ett
intressant besöksmål."

Näsets Gröna lockar besökare året runt med sitt breda utbud av aktiviteter och tjänster. Samtidigt sprider de
kunskap om sin småskaliga odling som sker efter ekologiska principer med miljöns bästa i fokus. Här finns
hållbarhet med som en röd tråd genom hela verksamheten. 

Läs mer om Stora Turismpriset 2022 och nomineringen på Region Uppsalas webbplats. 

Offentliga måltidens dag 2022
För tredje året i rad genomförs Offentliga måltidens dag. Offentliga måltidens dag syftar till att
lyfta allt fantastiskt som händer inom den offentliga måltiden i landet och uppmuntrar landets
kommuner att dela med sig av sina insatser. Dagen är instiftad av Måltidsakademien och
koordineras av MATtanken.

Här kan du läsa vad som händer i Uppsala län under Offentliga måltidens dag den 20 oktober
2022.
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Filmpremiär på Biotopia
Länsstyrelsen visar en nyproducerad film om
demonstrationsodlingen som finns på gården
Hånsta-Östergärde utanför Vattholma. Här
testodlas över 200 olika fleråriga växter som
kan ge skörd av frukt, bär, nötter, blad, lökar
och knölar till mat. Vad är fördelarna med
perenna odlingssystem och hur kommer man
igång om man vill testa på att odla flerårigt? 

När: 20 oktober 
Var: Biotopia, Uppsala 
Sista anmälningsdag: 19 oktober

Läs mer om program och anmälan på länsstyrelsens
webbplats, Filmpremiär på Biotopia | Länsstyrelsen
Uppsala (lansstyrelsen.se)

Hästkunskapsdagen 2022
Välkommen till Hästkunskapsdagen som i år
lyfter frågor om foderproduktion och
betesmarkens betydelse för hästens hälsa och
miljön. Under dagen får du lära dig mer om
utfodring och vilket foder som är bra för
hästen. Hästkunskapsdagen ger dig bra
redskap som underlättar ditt vardagsarbete
kring hästen och hästens behov. Du möter
kunniga föreläsare och hästföretagare.

När: 16 november  
Var: Uppsala 
Sista anmälningsdag: 22 oktober

Läs mer om program och anmälan på länsstyrelsens
webbplats, Hästkunskapsdagen 2022 | Länsstyrelsen
Uppsala (lansstyrelsen.se)

Nu är det dags att söka fiskevårdsbidrag
För att fisket ska kunna fortsätta att vara gynnsamt krävs livskraftiga fiskbestånd och hållbara
ekosystem. En del åtgärder som hjälper till att åstadkomma detta är stödberättigade och går att
söka ekonomiskt stöd för. Fram till 31 januari 2023 går det att söka fiskevårdsbidrag.

Bidragsberättigade åtgärder

Åtgärder för fiskevård som är bidragsberättigade och som du kan söka ekonomiskt stöd för är till exempel;

biotopvård

byggande av fiskvandringsvägar

utsättningar av fisk

ny- och ombildning av fiskevårdsområden

fisketillsyn i allmänt vatten och vatten som är av riksintresse

Sista ansökningsdag

Länsstyrelsen tar emot ansökningar om fiskevårdsbidrag fram till och med den 31 januari 2023. Skicka din
ansökan till uppsala@lansstyrelsen.se

Ansöka om fiskevårdsbidrag

Ansökningsblankett för fiskevårdsbidrag

Anvisningar för ansökan om fiskevårdsbidrag

Information från Havs- och vattenmyndigheten

Länsstyrelsens facebooksida om fisk och fiskevård i Mälardalen
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LONA - Lokala
naturvårdssatsningen
Vill du och din förening vara med och bidra så fler kan
komma ut och uppleva naturen? Då kan LONA-bidraget
vara något för dig. Det är kommunen som söker men alla
kan föreslå och driva projekt. Länsstyrelsen tar emot

ansökningarna och beslutar vilka projekt som kan få bidrag.

Låter det intressant? Se filmen och läs mer via länken. För att kunna ta del av årets bidrag ska ansökan in
senast 1 december.

LONA-bidrag för att främja friluftsliv | Naturvårdsverket - YouTube

LONA – Friluftsliv (naturvardsverket.se)

Nu är det dags att spara el!
Just nu är energisituationen i Sverige och Europa
kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan
stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte
räcker under vissa timmar i vinter. Att vara sparsam
och göra kloka val kan göra skillnad både nu och
under en tuff vintersäsong.

Flera myndigheter, organisationer, regioner,
kommuner och projekt har tagit fram metodstöd och
vägledningar som stöd i att minska och effektivisera
energianvändningen. Privatpersoner och företag kan
få kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och
minskad klimatpåverkan från Energi- och
klimatrådgivningen i Uppsala län.

Läs mer och hitta tips på åtgärder och metoder på:

Varje kilowattimme (kWh) räknas
(energimyndigheten.se)

Start - Energi- och klimatrådgivningen (ekrul.se)

Energieffektivisering (energimyndigheten.se)

Resurseffektiv livsmedelshantering - (relivs.se)

Klimatpremie för fordon
Nu ska fler fordon och arbetsmaskiner ska
omfattas av stödprogrammet Klimatpremien. 
Klimatpremien för vissa miljöfordon kan sökas av företag,
kommuner och regioner som ska köpa en miljölastbil, en eldriven
arbetsmaskin eller en miljöarbetsmaskin. Sedan den 11 oktober 2022 kan stöd fås för fler fordon och
arbetsmaskiner genom att förordningen ändras så att de arbetsmaskiner som inte kan inregistreras i
Transportstyrelsens fordonsregister, exempelvis motorredskap klass II, kan få dispens för detta.

Den sökande kan få maximalt 20 procent av miljöfordonets inköpspris och stödet beräknas finnas fram till och
med 2024.

Läs mer på Klimatpremie (energimyndigheten.se)
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Ansökan om bygdemedel öppnar i februari
Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraften.
För Uppsala län går det att söka medel inom hela Älvkarleby kommun samt Söderfors i Tierps
kommun.

Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver
detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden, exempelvis förbättring
av idrottsanläggningar eller markering och upprustning av stigar och leder. Ideella föreningar, företag och
kommuner kan ansöka om bygdemedel. Tanken med stödet är att så många som möjligt i bygden ska ta del av
investeringen.

Redan nu kan ni läsa mer om bygdemedel på länsstyrelsens hemsida, Utveckling med bygdemedel |
Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se). Där finns även kontaktinformation till ansvarig handläggare. Ta gärna
kontakt med oss för att berätta om er projektidé!

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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