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EKO - nytt samarbetsprojekt
Inom ramen för livsmedelsstrategin har Jordbruksverket fått i uppdrag av regeringen att främja
marknaden för ekologiska livsmedel. Länsstyrelsen Uppsala län har beviljats medel för projekt
som syftar till att stärka den ekologiska livsmedelsproduktionen och konsumtionen i Uppsala län.
Målet med projektet är att få fler aktörer att vilja erbjuda ekologiska varor och att fler
konsumenter vill köpa ekologisk mat. Dessutom ska intresset och kunskapen om ekologiska
produkter öka hos dagligvaruhandlare, restauranger och hos allmänheten.
Beställarkompetensen hos offentlig sektor när det gäller ekologisk mat ska öka.

Projektet kommer pågå under 2022-2024 och kommer genomföras tillsammans med andra
projekt och initiativ. Projektet kommer genomföras inom ramen för handlingsplanen för Ät
Uppsala län och går in i flera av handlingsplanens teman, bland annat Förenkla för företag, Från
jord och vatten till bord och Konsument och upphandling. En länk till hela handlingsplanen finns
nedan. Då projektet genomförs inom ramen för Ät Uppsala län betyder det att länsstyrelsen
genomför projektet i bred samverkan, bland annat tillsammans med Uppsala kommun, Statens
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veterinärmedicinska anstalt, SVA, Sveriges lantbruksuniversitet, LRF Mälardalen och Region
Uppsala.

Läs mer om Jordbruksverkets uppdrag här: Så ska produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska
livsmedel öka – Jordbruksverket.se

Handlingsplanen för livsmedel – Ät Uppsala län – Handlingsplan för livsmedelsproduktion (länsstyrelsen.se)

Forskarna på slottet - tema minskad klimatpåverkan
Länsstyrelsen välkomnar dig till en förmiddag att ta del av fyra föreläsningar på temat minskad
klimatpåverkan.

Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för att föra ut
aktuell forskning samt möjlighet till ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i
länet.

Träffen den 9 december blir den elfte i ordningen och förhoppningen är att forumet ska fortsätta
att bidra till att skapa nya relationer och samarbeten i länet.

När: 9 december 
Var: Uppsala

Läs mer om program och anmälan på länsstyrelsens webbplats: Forskarna på slottet |
Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 

Utveckla din ort med bygdemedel
Är du med i en förening i Älvkarleby kommun eller Söderfors i Tierps kommun? Jobbar ni för att
utveckla bygden eller göra det bättre för de som bor där? Då kan ni ansöka om bygdemedel för
utvecklingsprojekt som ni vill genomföra. 

 För mer information om vad ni kan söka medel för och hur det går till, läs mer på länsstyrelsens
webbplats: Utveckling med bygdemedel | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 
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En podcast om livsmedelsförsörjning
Jordbruksverket har lanserat podcasten "Upp på bordet" som fokuserar på svensk livsmedels -
försörjning ur ett beredskaps perspektiv. Hur robust är Sveriges livsmedels försörjning?

Första avsnittet heter: Måste vi leva på morotskaka om det blir kris? 

Lyssna på podden på Jordbruksverkets webbplats eller via Soundcloud.

Förlängning av projekten Kompetensutveckling - nya
jobb livsmedel och Info/demo - nya jobb livsmedel
Länsstyrelsen Uppsala län har beviljats utökade medel och förlängning av projekttiden för två
projekt under benämningen Från jord till bord, en serie aktiviteter för kompetensutveckling av
Uppsala läns livsmedelsaktörer.

Syftet med projekten är att bidra till att landsbygdens livsmedelsföretagare utvecklar sina
verksamheter och därmed kan utöka antalet anställda. Aktiviteter inom projektet kan vara kurser
för kompetensutveckling eller att skapa mötesplatser för informationsspridning och
demonstration. Detta för att ge goda förutsättningar för nya samarbeten bland länets små- och
mellanstora livsmedelsföretagare.

Det primära långsiktiga målet med projekten är att bidra till kompetensutvecklingen av länets
små livsmedelsföretag samt göra dem konkurrenskraftiga så att nya jobb skapas på
landsbygden. Det sekundära målet för projektet är kopplat handlingsplanen för Ät Uppsala län –
vilket är att stärka den hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelsproduktionen i länet.

Projekten startade 2015 och pågår till och med 2023. Inom projekten har ett antal aktiviteter
genomförts under 2018-2021 bland annat kurser inom livsmedelshygien och
näringsdeklarationer samt nätverksträff och företagsbesök.

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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