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Nu är hösten här, och de kommande månaderna finns en uppsjö av kurser, seminarier och träffar att delta i.
Nyhetsbrevets syfte är att lyfta de insatser, projekt, evenemang och aktörer som finns i länet som bidrar till
att vi tillsammans når målen i den regionala och den nationella strategin. Har du tips på aktiviteter, nyheter
eller något annat vi kan lyfta i nästa nyhetsbrev? Kontakta gärna vår projektledare!
SENSORTEKNIK I LANTBRUKET
I Vingåker har man under året arbetat med att
undersöka hur sensorer kan underlätta vardagen.
Den 8 oktober arrangerar Nordregio och Vingåkers
kommun i samarbete med LRF i Södermanland en
eftermiddag på temat Matcha utmaningarna i ditt
lantbruk med enkla digitala verktyg. Under dagen
kommer du kunna gå på föreläsningar, se olika
digitala lösningar som kan passa din verksamhet
och delta i en workshop kring framtida behov av
digital teknik. Mer info finns på Vingåkers
kommuns webbplats.
UTVECKLA DITT BESÖKSFÖRETAG
Smakrik och blomstrande besöksnäring är ett
projekt som ordnar kurser och rådgivning för
besöksföretag på landsbygden i Stockholms,
Uppsala, Västmanlands, Örebro och
Södermanlands län. Under hösten anordnas flera
aktiviteter, bland annat en matlagningskurs med
fokus på vildsvin, rotsaker och svamp. Du kan
också lära dig laga bufférätter på höstens skörd.
Läs mer på Länsstyrelsen i Västmanlands
webbplats.
LÄR DIG MER OM DIKEN!
En fungerande markavvattning är nödvändigt för
bibehålla en god produktion på vår åkermark, men
underhåll av diken kan väcka många frågor och
funderingar. Därför har Studieförbundet
Vuxenskolan och LRF startat studiecirklar med
syftet att höja kunskapen om förvaltning och
underhåll av diken hos landets lantbrukare och
dikningsföretagare. På LRF Södermanlands
webbplats kan du läsa mer om hur du anmäler dig.

KALENDERN
> Den 1 oktober kan du följa med Länsstyrelsen
och lära dig mer om naturbetesmarker
> Den 3 oktober kan fårägare delta i en studieresa
till Västmanland
> Den 8 oktober har du möjlighet att lära dig mer
om foder till ekologiska värphöns.
> Jordbruksverket arrangerar klusterträffar runt
om i landet för aktörer som arbetar mot målen i
livsmedelsstrategin. Den 15 oktober är aktörer i
Södermanland inbjudna, anmälan och mer
information finns på jordbruksverkets webb.
> Den 30 oktober anordnar Agro Sörmland ett
seminarium om Smart farming, mer information
finns på Agro Sörmlands webb.
> Den 31 oktober arrangerar
hushållningssällskapet på uppdrag av länsstyrelsen
en kursdag i ekologisk växtodling.
> 20 oktober arrangerar Länsstyrelsen en en
studieresa till Hermelins grönsaker i Östergötland.
> Den 8–9 november anordnar Länsstyrelsen en
fortsättningskurs i ekologisk fruktodling

TIPSET!
Vill du lära dig mer om hur du kommunicerar
hållbarhet till dina kunder? Visit Sweden har
utvecklat en webbaserad kurs, Kommunicera det
goda, som tar cirka 40 minuter att gå igenom.
Kursen som är gratis vänder sig till besöksföretag,
men även du som driver annan verksamhet kan få
värdefulla tips! Läs mer och gå kursen på Visit
Swedens webb.

Vill du veta mer om livsmedelsstrategin? Gå in på länsstyrelsens webbplats eller kontakta Karin Larsson,
projektledare för den regionala livsmedelsstrategin

