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

Nu kommer årets första nyhetsbrev, med lite omgjort utseende! Både regionalt och nationellt hän-

der 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 livs-

medel. Även regionalt bubblar det, under 2020 kommer vi i Södermanland bland annat se sats-

ningar 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 

BERAS International har tillsammans med Sten-

sunds folkhögskola arbetat fram ett utbildningskon-

cept 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 an-

nat Södertälje kommun använder. Läs mer om ut-

bildningen och anmälan på Stensunds webbsida. 

 

 
Foto av Monika Grabkowska på Unsplash.com 

 

Aptitrundan vår 

Den 30–31 maj anordnar Sörmlands matkluster Ap-

titrundan vår. I fokus står att välkomna våren med 

primörer – särskilt rabarber! Under Aptitrundan hål-

ler lokala matföretag öppet för att visa sina verksam-

heter. Ta chansen att resa runt i Sörmland och be-

söka företag, lära dig mer om mat och handla i 

gårdsbutiker. Vill du veta mer, gå in på Sörmlands 

matklusters hemsida! 

 

 

 

Lär dig mer om dränering och diken! 

Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen anordnar 

tillsammans inom Greppa näringen under 2020 kur-

ser riktade mot lantbrukare och markägare. På kur-

serna kan du kan lära dig mer om dränering och un-

derhåll av öppna diken. Är du nyfiken och vill veta 

mer? Kontakta då Tobias Neselius på hushållnings-

sällskapet.  

 

 

Kalendern 
• 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 högs-

kola, Företagarna och Vilstagruppen in till frukost-

mingel för att informera om lederaskapsutbild-

ning 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-, träd-

gårds – och rennäringen. Söka kan myndigheter, kom-

muner, regioner, föreningar, företag och andra organi-

sationer göra. Gå in på Jordbruksverkets webb för att 

läsa mer och ansöka! 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland
https://www.stensund.se/utbildningar/diet-for-a-green-planet-38750102
https://matkluster.se/matfester/aptitrundan-var-2020/
https://matkluster.se/matfester/aptitrundan-var-2020/
mailto:tobias.neselius@hushallningssallskapet.se
mailto:tobias.neselius@hushallningssallskapet.se
https://www.facebook.com/events/549715305901948/
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/kalenderhandelser---sodermanland/2020-02-18-starta-smaskalig-ekologisk-aggproduktion.html
http://www.agrosormland.se/index.php/evenemang/externt/frukostmingel-med-tillvaxtmotorn
https://nykoping.se/arkiv/kalender/2020-05-06_1830_allmant_oka-din-omsattning-och-vinn-en-upphandling?utm_source=The+big+list&utm_campaign=7e96787a0f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_05_09_38&utm_medium=email&utm_term=0_bab212f7d7-7e96787a0f-230610909
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/kalenderhandelser---sodermanland/2020-01-29-miljomalsdagarna-2020.html#0
https://nya.jordbruksverket.se/stod/tillfalliga-stod-och-utlysningar/informationsinsatser-for-en-attraktiv-och-hallbar-arbetsmiljo

