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Länsstyrelsen, LRF och Region Sörmland har tillsammans ansvar för
att den regionala livsmedelsstrategin, som presenterades i februari,
implementeras. Nyhetsbrevets syfte är att lyfta de insatser, projekt,
evenemang och aktörer som finns i länet och bidrar till att vi
tillsammans når målen i den regionala och den nationella strategin.
Det kommer komma ut fyra gånger per år. Har du tips på aktiviteter,
nyheter eller något annat vi kan lyfta i nästa nyhetsbrev? Kontakta
gärna vår projektledare!
FRAMTIDENS GRÖNA NÄRINGAR
Agro Sörmland har tillsammans med lantbrukare
och ett antal aktörer från teknikbranschen drivit
ett LEADER-projekt med fokus på
markpackningsproblematiken. Inom projektet har
man identifierat ett behov av en generell modell
för utveckling av innovationer inom de gröna
näringarna. Det fortsatta arbetet tar utgångspunkt
i detta och ska bland annat formalisera
utvecklings-processen och öka
kunskapsöverföringen mellan de gröna näringarna
och teknikbranschen. Läs mer om bakgrunden och
vidare arbete på webben.
UTLYSNING – KURSER FÖR FÖRÄDLING
Länsstyrelsen vill stimulera en ökad
livsmedelsproduktion och förädling av råvaror i
länet. Därför utlyser vi 776 000 kr för kurser.
Kurserna kan handla om ett eller flera av följande
område: grundkurser, förädling av viltprodukter,
förädling av frukt och grönt eller småskalig
mejeriproduktion. Läs mer på länsstyrelsens webb.
STUDIERESA TILL HALLAND
STUA , som driver projekten Culinary Attractions
och Sörmländsk mat på bordet anordnade i början
av april en studieresa till Halland. Naturligtvis så
filmade de under resans gång för att kunna dela
med sig till oss som inte hade möjlighet att följa
med. På STUAs youtubekanal kan du se en film
från besöket på Wapnö gård.

MARK- OCH BETESFÖRMEDLING
Förra året lanserades en betesförmedling på
länsstyrelsens webb. I år har vi utvecklat
förmedlingen till att även inkludera mark för
odling. Syftet är att bevara landskapet, förebygga
foderbrist och uppmuntra till en ökad odling av
frukt och grönt. Kolla in länsstyrelsens webb för
mer info.
RECEPT MED REGIONAL ANKNYTNING
Stolt Mat och tidningen Extra visar varje vecka upp
ett recept där minst en ingrediens ska vara från
länet. Har du ett recept att visa upp? Kontakta
Bengt ’Spider’ Jansson på Stolt mat.
KALENDERN
> Den 10 augusti kan du lära dig mer om
slåtterredskap på Grindviks äng, mer info finns i
länsstyrelsens kalender.
> Den 14 – 15 september anordnar Sörmlands
matkluster höstens Aptitrundan! Gå in på deras
webbplats för att läsa mer.
> Intresserad av naturbetesmarker? Följ med
Länsstyrelsen 5 september eller 1 oktober!
TIPSET!
Vill du lära dig mer om framtidens mat och
innovationer i livsmedelskedjan? Gå då in på
AGFOs webbsida – här finns spännande nyheter,
reportage och inspelade föreläsningar om allt ifrån
mat gjort på insekter till digitala verktyg i
djurstallar.

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

