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Nu kommer årets första nyhetsbrev, med lite omgjort utseende! Både regionalt och nationellt händer massor kopplat till livsmedelsstrategin - nationellt har jordbruksverket fått i uppdrag att göra en
studie för hållbara livsmedelssystem, och Business Sweden storsatsar på export av svenska livsmedel. Även regionalt bubblar det, under 2020 kommer vi i Södermanland bland annat se satsningar på kompetensförsörjning och inom området regler och villkor.
Har du tips på aktiviteter, nyheter eller något annat vi kan lyfta i nästa nyhetsbrev? Kontakta gärna vår projektledare!

Förändringsledare i storkök

Lär dig mer om dränering och diken!

BERAS International har tillsammans med Stensunds folkhögskola arbetat fram ett utbildningskoncept som nu genomförs för 4:e året. Utbildningen
kretsar kring att utbilda dig som arbetar inom eller i
anknytning till storkök i vad hållbar mat kan vara. I
centrum står Diet for a green planet, som bland annat Södertälje kommun använder. Läs mer om utbildningen och anmälan på Stensunds webbsida.

Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen anordnar
tillsammans inom Greppa näringen under 2020 kurser riktade mot lantbrukare och markägare. På kurserna kan du kan lära dig mer om dränering och underhåll av öppna diken. Är du nyfiken och vill veta
mer? Kontakta då Tobias Neselius på hushållningssällskapet.

Kalendern
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Aptitrundan vår
Den 30–31 maj anordnar Sörmlands matkluster Aptitrundan vår. I fokus står att välkomna våren med
primörer – särskilt rabarber! Under Aptitrundan håller lokala matföretag öppet för att visa sina verksamheter. Ta chansen att resa runt i Sörmland och besöka företag, lära dig mer om mat och handla i
gårdsbutiker. Vill du veta mer, gå in på Sörmlands
matklusters hemsida!

• 29 mars kan du i föreningen Sörmlandsäpplen regi
besöka en äppelodling och lära dig mer om bland
annat beskärning
• 2 april anordnar Länsstyrelsen en kurs i småskalig
ekologisk äggproduktion
• 2 april bjuder Agro Sörmland, Mälardalens högskola, Företagarna och Vilstagruppen in till frukostmingel för att informera om lederaskapsutbildning för små- och medelstora företag i länet
• 6 maj anordnar Oxelösund och Nyköpings kommun
anbudsskola för små och medelstora företag
som vill lära sig med om upphandling.
• 6-7 maj går miljömålsdagarna 2020 av stapeln i
Nyköping, i år med tema livsmedel

Tipset
Mellan den 28 februari och 27 april har jordbruksverket
en utlysning för informationsinsatser för en attraktiv och
hållbar arbetsmiljö. Utlysningen är på totalt 8 miljoner
och ska gå till informations- och demonstrationsinsatser
som ska stärka konkurrenskraften inom jordbruks-, trädgårds – och rennäringen. Söka kan myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, företag och andra organisationer göra. Gå in på Jordbruksverkets webb för att
läsa mer och ansöka!

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

