Kort information om projektstöd inom kompetensutveckling, rådgivning samt information och demonstration
Tid för verksamhet Namn
2015-16
Greppa Kompetens

Kort beskrivning
Stora insatser har gjorts för att minska läckage av gödsel och bekämpningsmedel
samt för att minska klimatpåverkan från jordbruket. Mer behövs.
Kompetensutveckling ska visa och ge upplysningar om vad som äreffektivt,
miljömässigt bra och lönsamt att satsa på. Projektet ska erbjuda
kompetensutveckling som både brukare och miljön tjänar på. Det kan t.ex. gälla
kurser inom växtnäring, gödsel, växtskydd, IPM (integrerad odling),
spridningsteknik, vattendrag/vård, odlingsteknik, växtföljder, täckgrödor,
fånggrödor, markpackning, dränering, diken, filter, bördighet, precisionsstyrning,
foder, betesråd, trädgårdsväxter, utsäde, sorter, nya grödor, stallmiljö,
våtmarksrådgivning samt jordbrukets klimatpåverkan - hur den kan minska och
hur jordbruket kan anpassa sig när klimatet ändras. Projektet kan även handla
om innovativa ideer för näringsämnenas cirkulation i ekosystemet. Projektet är
avslutat. Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta resultatet.

Projektnr.

Journalnr.

Slutdatum

116030

2015-755

2017-03-31

2015-16

Greppa Rådgivning

Projektet syftar till att minska problem med övergödning och läckage av
bekämpningsmedel till miljön. Greppa erbjuder kostnadsfri rådgivning för både
miljö klimat och ekonomi som både odlaren och miljön tjänar på. Iden enskilda
rådgivningen kan odlaren välja den rådgivning som passar. Vid besöken med
rådgivaren tar man tillsammans fram konkreta lösningar till nytta för både miljö,
klimat och ekonomi. Den enskilda rådgivningen anpassas till gårdens
förutsättningar och en rådgivningsplan tas fram. Även grupprådgivning kan vara
aktuellt. Rådgivningarna kan gälla växtnäring, växtskydd, IPM (integrerad odling),
markpackning, dränering, bördighet, precisionsodling, foderstater, grovfoder,
betesrådgivning, trädgård, byggnader, stallmiljö, energi, klimat, vattenskydd och
våtmarksrådgivning. Projektet kan även handla om innovativa ideer för
näringsämnenas cirkulation i ekosystemet. Projektet är avslutat. Kontakta

116031

2015-709

2017-03-31

116032

2015-715

2016-03-31

Länsstyrelsen om du vill veta resultatet.
2015

Greppa Demo Info

Projektet ska erbjuda information till Halländska landsbygdsintresserade om
lokalt aktuella ämnen inom ämnesområden som Greppa Näringen berör samt
nya innovativa lösningar kopplade till miljöutsläpp. Projektet ska omfatta fysiska
informationsträffar, broschyrer i form av elektroniskt informationsutskick och
pappersutskick, webbinformation, sammanställning och förmedling av ny
kunskap och ny tillämning av kunskap från forskning och försök. Dessutom kan
stöd ges till demonstrationsgårdar och demonstrationsodlingar för att visa nya
metoder och tekniker. Aktiviteterna ska bidra till att verksamma inom
jordbruksföretag ska få ökad kunskap eller praktiska exempel på hur de kan leda
sitt företag så att det kan utvecklas i positiv riktning. Projektet är avslutat.
Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta resultatet.

2015-16

Eko Kompetens

Aktiviteterna ska handla om att underlätta omläggning till ekologisk produktion
samt hur man kan utveckla produktionsmetoder och klara av
produktionstekniska hinder inom både lantbruk och trädgårdsodling. För att
framgångsrikt lägga om till och driva ekologisk produktion krävs kompetens
inom en mängd olika områden. Projektet kommer att behandla ämnen som de
båda stöden till ekologisk produktion, ogräs, växtnäring, växtföljd, växtskydd,
djurskötsel, foderfrågor, ekonomi och byggfrågor. Samverkan mellan företag
med syfte att göra det möjligt för fler att producera ekologiskt, är ett annat
ämne som kan komma att behandlas. Erfarenheter från de som framgångsrikt
arbetat med ekologisk produktion ska förmedlas vidare. Projektet är avslutat.

116033

2015-710

2017-03-31

116034

2015-697

2017-03-31

Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta resultatet.
2015-16

Eko Rådgivning

Rådgivningen ska handla om att underlätta omläggning till ekologisk produktion
samt hur man kan utveckla produktionsmetoder och klara av
produktionstekniska hinder inom både lantbruk och trädgårdsodling.
För att framgångsrikt lägga om till och driva ekologisk produktion krävs
kompetens inom en mängd olika områden. Projektet kommer att behandla
ämnen som de båda stöden till ekologisk produktion, ogräs,
växtnäring, växtföljd, växtskydd, djurskötsel, foderfrågor, ekonomi och
byggfrågor inom både lantbruk och trädgårdsodling. Erfarenheter från de som
framgångsrikt arbetat med ekologisk produktion ska förmedlas
vidare. Kunskaperna används inte i den omfattning de borde. För att förbättra
ekosystem är det avgörande att rätt åtgärd används efter de förutsättningar som
finns på platsen. Samverkan mellan företag med syfte att göra det möjligt för fler
att producera ekologiskt, är ett annat ämne som kan komma att behandlas.

Projektet är avslutat. Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta resultatet.

2015

Eko Demo Info

Information och demonstration ska handla om att underlätta omläggningen till
ekologisk produktion samt hur man kan utveckla produktionsmetoder och klara
av produktionstekniska hinder inom både lantbruk och trädgårdsodling.
Projektet ska handla om de båda stöden till ekologisk produktion, ogräs,
växtnäring, växtföljd, växtskydd, djurskötsel, foderfrågor, ekonomi och
byggfrågor inom både lantbruk och trädgårdsodling. Erfarenheter från de som
framgångsrikt arbetat med ekologisk produktion ska förmedlas vidare genom
information och demonstration. Projektet ska omfatta fysiska
informationsträffar, broschyrer i form av elektroniskt informationsutskick och
pappersutskick, webbinformation, sammanställning och förmedling av ny
kunskap och ny tillämning av kunskap från forskning och försök samt
framtagning av metoder och fakta för systematiserad rådgivning. Projektet är

116035

2015-708

2016-03-31

116036

2015-730

2017-03-31

116037

2015-705

2017-03-31

avslutat. Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta resultatet.
2015-16

Rikt odlingslandskap
Kompetens

2015-16

Rikt odlingslandskap
Rådgivning

Kompetensutveckling behövs om praktiska och konkreta åtgärder som bidrar till
att återställa, bevara och förbättra ekosystem som påverkas av
jordbruksverksamhet på åker, i våtmarker, på äng och betesmark.
Upplägget vari ett landskapsperspektiv och ska visa vilka åtgärder som behövs
för att bevara och öka biologisk mångfald. Erfarenheter från de som
framgångsrikt arbetat med biologisk mångfald som brukare, entreprenör,
rådgivare eller forskare har förmedlats vidare. Projektet är avslutat. Kontakta
Länsstyrelsen om du vill veta resultatet.
Projektet har genom rådgivning gett ökad kompetens till brukare om att
återställa, bevara och förbättra ekosystem som påverkas av
jordbruksverksamhet. Erfarenheter från de som framgångsrikt arbetat med
skötsel har förmedlas vidare. Det har handlat om att rätt åtgärd används efter de
förutsättningar som finns på platsen och om landskapets
ekosystemtjänster.Inriktningen har varit ökad kompetens om den biologiska
mångfalden i och vid åkermark, i våtmarker, i betesmarker och slåtterängar och
kulturmiljöer. Projektet är avslutat. Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta
resultatet.

2015

Rikt odlingslandskap
Demo Info

Projektet har handlat om att genom demonstrations- och informationsåtgärder
visa på praktiska och konkreta åtgärder som bidrar till att återställa, bevara och
förbättra ekosystem som påverkas av jordbruksverksamhet på åker, i våtmarker
samt på äng- och betesmark. Projektet har också handlat om vilka åtgärder i
slättlandskapet, mellanbygd och skogsbygd som behövs för att bevara och öka
biologisk mångfald samt även information om miljöersättningarna som gäller ett
rikt odlingslandskap. Erfarenheter från de som framgångsrikt arbetat med
biologisk mångfald har förmedlats. Informationen har utgått från
miljökvalitetsmålen, forskning, miljöersättningar och miljöinvesteringar.
Projektet är avslutat. Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta resultatet.

116038

2015-706

2016-03-31

2015-18

Service Rådgivning

Rådgivning för kommersiell service. Syftet är att öka kompetensen om hur
verksamhet inom lokal service kan utvecklas, bland annat genom
affärsutveckling, energikartläggning och energirådgivning hos företagare och
verksamma inom lokal service, som dagligvarubutiker, drivmedelsstationer eller
annan prioriterad serviceverksamhet. Rådgivning som handlar om hur
verksamhet inom lokal service kan utvecklas avser Länsstyrelsen att genomföra
både i egen regi och genom upphandling för rådgivningstjänster.

116039

2015-3826

2019-03-31

2015-18

Jobb Kompetens

Kompetensutveckling ska handla om företagsutveckling som ska bidra till att
företag på landsbygden kan utvecklas, marknadsorienteras, öka antalet
arbetstillfällen och ta tillvara på landsbygdens resurser. Aktiviteterna kan
exempelvis innehålla ämnen som företagsetablering, företagsledning,
företagsadministration, marknadskunskap och att utveckla nya produkter och
tjänster. Det kan även handla om jämställdhet, integration och tillgänglighet
samt om att tillvarata kulturarv och traditionell kunskap. Inom projektet
kommer även att ges information om de olika stöden inom
Landsbygdsprogrammet. Aktiviteter genomförs utifrån länets behov, enligt
regionala prioriteringar för att skapa nya jobb. Det kan vara branscher inom
exempelvis livsmedel, turism, omsorg, hantverk och upplevelser.
Kompetensutveckling som handlar om företagsutveckling avser Länsstyrelsen att
i huvudsak upphandla. Det gäller aktiviteter som kurser, seminarier, studiebesök
och studieresor. Vad gäller jämställhet, integration och tillgänglighet inom
jobbskapande företagsutveckling avser Länsstyrelsen att i huvudsak i egen regi
genomföra olika aktiviteter, eftersom Länsstyrelsen har ett länsövergripande
ansvar för dessa ämnesområden. Även utlysning kan förekomma inom detta
projekt. Aktiviteterna ska ge livskraftiga och kompetenta småföretag. Inom
projektet ska genomföras minst 6 kursdagar i minst 3 kommuner om minst 3 av
de ämnen som anges under punkten "generella uppgifter om ansökan".
Projektet ska öka intresset för företagsutveckling, särskilt inom gruppen kvinnor,
unga och personer med utländsk härkomst.

116040

2015-5953

2019-03-31

2015-18

Jobb Rådgivning

Rådgivningen ska bidra till att företag på landsbygden kan utvecklas,
marknadsorienteras, öka antalet arbetstillfällen och ta tillvara på landsbygdens
resurser. Rådgivningen kan handla om företagsetablering, företagsledning,
företagsadministration, marknadskunskap och att utveckla nya produkter och
tjänster. Det kan även handla om jämställdhet, integration och tillgänglighet
samt om att tillvarata kulturarv och traditionell kunskap. Inom projektet
kommer även att ges information om de olika stöden inom
Landsbygdsprogrammet. Aktiviteter genomförs utifrån länets behov, enligt
regionala prioriteringar för att skapa nya jobb. Det kan vara branscher inom
exempelvis turism, omsorg, hantverk och upplevelser men även för att utveckla
nya produkter, inom andra näringar än jordbruk. Länsstyrelsen avser att i
huvudsak upphandla rådgivningen. Även utlysning kan förekomma inom detta
projekt. Målet är en attraktiv landsbygd med många små företag och fler jobb.
Projektet ska också ha gett ett ökat intresse och kunskap om jämställdhet,
integration och tillgänglighet samt om att tillvarata traditionell kunskap och vårt
kulturarv.

116041

2015-5995

2019-03-31

2017-18

Jobb Rådgivning Livsmedel Rådgivningen ska bidra till att företag på landsbygden kan utvecklas,
marknadsorienteras, öka antalet arbetstillfällen och ta tillvara på landsbygdens
resurser. Rådgivningen kan handla om företagsetablering, företagsledning,
företagsadministration, marknadskunskap och att utveckla nya produkter och
tjänster. Det kan även handla om jämställdhet, integration och tillgänglighet
samt om att tillvarata kulturarv och traditionell kunskap. Inom projektet
kommer även att ges information om de olika stöden inom
Landsbygdsprogrammet. Aktiviteter genomförs utifrån länets behov, enligt
regionala prioriteringar för att skapa nya jobb. Det kan vara branscher inom
exempelvis turism, omsorg, hantverk och upplevelser men även för att utveckla
nya produkter, inom andra näringar än jordbruk. Länsstyrelsen avser att i
huvudsak upphandla rådgivningen. Även utlysning kan förekomma inom detta
projekt.
Rådgivningen ska ge livskraftiga och kompetenta småföretag. Rådgivning ska ha
getts om minst tre olika ämnen, exempelvis företagsetablering, företagsledning,
företagsadministration, marknadskunskap, att utveckla nya produkter och
tjänster, jämställdhet, integration, tillgänglighet samt kulturarv och traditionell
kunskap. Projektet ska öka intresset för företagsutveckling, särskilt inom
gruppen kvinnor, unga och personer med utländsk härkomst.

116052

2017-318

2019-03-31

2015-18

Jobb Demo Info

Informationen ska handla om företagsutveckling som ska bidra till att företag på
landsbygden kan utvecklas, marknadsorienteras och öka antalet arbetstillfällen
samt ta tillvara på landsbygdens resurser. Informationen kan exempelvis
innehålla ämnen som företagsetablering, företagsledning,
företagsadministration, marknadskunskap och att utveckla nya produkter och
tjänster. Det kan även handla om jämställdhet, integration och tillgänglighet
samt om att tillvarata kulturarv och traditionell kunskap. Inom projektet
kommer även att ges information om de olika stöden inom
Landsbygdsprogrammet. Aktiviteter genomförs utifrån länets behov, enligt
regionala prioriteringar för att skapa nya jobb. Det kan vara branscher inom
exempelvis livsmedel, turism, omsorg, hantverk och upplevelser. Projektet ska
omfatta aktiviteter som fysiska informationsträffar, medverkan vid mässor,
elektroniska informationsutskick, pappersutskick och webbinformation.
Länsstyrelsen planerar att i huvudsak utföra projektet i egen regi.
Informationen ska ha gett ökad kunskap om frågor som företagsetablering,
företagsledning, företagsadministration, marknadskunskap, att utveckla nya
produkter och tjänster, jämställdhet, integration,
tillgänglighet samt kulturarv och traditionell kunskap. Projektet ska öka intresset
för företagsutveckling, särskilt inom gruppen kvinnor, unga och personer med
utländsk härkomst. Inom projektet ska produceras
minst en informationsskrift som skickas till småföretagare på Hallands landsbygd
och fortlöpande information i Länsstyrelsens nyhetsbrev och hemsida.

116042

2015-4852

2019-03-31

2016-18

2016-17 Greppa
Info

Demo Projektet ska erbjuda information till Halländska landsbygdsintresserade om
lokalt aktuella ämnen inom ämnesområden som Greppa Näringen berör samt
nya innovativa lösningar kopplade till miljöutsläpp. Projektet ska omfatta fysiska
informationsträffar, broschyrer i form av elektroniskt informationsutskick och
pappersutskick, webbinformation, sammanställning och förmedling av ny
kunskap och ny tillämning av kunskap från forskning och försök. Dessutom kan
stöd ges till demonstrationsgårdar och demonstrationsodlingar för att visa nya
metoder och tekniker. Aktiviteterna ska bidra till att verksamma inom
jordbruksföretag ska få ökad kunskap eller praktiska exempel på hur
de kan leda sitt företag så att det kan utvecklas i positiv riktning.

2016-18

2016-17 Eko Demo Info

Information och demonstration ska handla om att underlätta omläggningen till
ekologisk produktion samt hur man kan utveckla produktionsmetoder och klara
av produktionstekniska hinder inom både lantbruk och trädgårdsodling.
Projektet ska handla om de båda stöden till ekologisk produktion, ogräs,
växtnäring, växtföljd, växtskydd,
djurskötsel, foderfrågor, ekonomi och byggfrågor inom både lantbruk och
trädgårdsodling. Erfarenheter från de som framgångsrikt arbetat med ekologisk
produktion ska förmedlas vidare genom information och demonstration.
Projektet ska omfatta fysiska informationsträffar, broschyrer i form av
elektroniskt informationsutskick och pappersutskick, webbinformation,
demonstrationsodlingar, sammanställning och förmedling av ny kunskap och ny
tillämning av kunskap från forskning och försök samt framtagning av metoder
och fakta för systematiserad rådgivning.

116043

2016-127

2019-03-31

116044

2016-126

2019-03-31

2016-18

2017-18

2016-17 Rikt
odlingslandskap
Info

2017-18 Greppa
Kompetens

Demo

Information och demonstration ska handla om praktiska och konkreta åtgärder
som bidrar till att återställa, bevara och förbättra ekosystem som påverkas av
jordbruksverksamhet på åker, i våtmarker, på äng och betesmark. Projektet ska
också visa vilka åtgärder i slättlandskapet, mellanbygd och skogsbygd som
behövs för att bevara och öka biologisk
mångfald. Erfarenheter från de som framgångsrikt arbetat med biologisk
mångfald ska förmedlas. Den information och demonstration som behövs ska
utgå från miljökvalitetsmålen, forskning, miljöersättningar och
miljöinvesteringar. Projektet ska omfatta broschyrer i form av elektroniskt
informationsutskick och pappersutskick, webbinformation, sammanställning och
förmedling av ny kunskap och ny tillämning av
kunskap från forskning och försök.

116045

2016-125

2019-03-31

Stora insatser har gjorts för att minska läckage av gödsel och bekämpningsmedel
samt för att minska klimatpåverkan från jordbruket. Mer behövs.
Kompetensutveckling ska visa och ge upplysningar om vad som äreffektivt,
miljömässigt bra och lönsamt att satsa på. Projektet ska erbjuda
kompetensutveckling som både brukare och miljön tjänar på. Det kan t.ex. gälla
kurser inom växtnäring, gödsel, växtskydd, IPM (integrerad odling),
spridningsteknik, vattendrag/vård, odlingsteknik, växtföljder, täckgrödor,
fånggrödor, markpackning, dränering, diken, filter, bördighet, precisionsstyrning,
foder, betesråd, trädgårdsväxter,
utsäde, sorter, nya grödor, stallmiljö, våtmarksrådgivning samt jordbrukets
klimatpåverkan - hur den kan minska och hur jordbruket kan anpassa sig när
klimatet ändras. Projektet kan även handla om innovativa ideer för
näringsämnenas cirkulation i ekosystemet.

116046

2016-7095

2019-03-31

2017-18

2017-18 Greppa
Rådgivning

Projektet syftar till att minska problem med övergödning och läckage av
bekämpningsmedel till miljön. Greppa erbjuder kostnadsfri rådgivning för både
miljö klimat och ekonomi som både odlaren och miljön tjänar på. Iden enskilda
rådgivningen kan odlaren välja den rådgivning som passar. Vid besöken med
rådgivaren tar man tillsammans fram konkreta lösningar till nytta för både miljö,
klimat och ekonomi. Den enskilda rådgivningen anpassas till gårdens
förutsättningar och en rådgivningsplan tas fram. Även grupprådgivning kan vara
aktuellt. Rådgivningarna kan gälla växtnäring, växtskydd, IPM (integrerad odling),
markpackning, dränering, bördighet, precisionsodling, foderstater, grovfoder,
betesrådgivning, trädgård, byggnader, stallmiljö, energi, klimat, vattenskydd och
våtmarksrådgivning. Projektet kan även handla om innovativa ideer för
näringsämnenas cirkulation i ekosystemet.

116047

2016-6442

2019-03-31

2017-18

2017-18 Eko Kompetens

Aktiviteterna ska handla om att underlätta omläggning till ekologisk produktion
samt hur man kan utveckla produktionsmetoder och klara av
produktionstekniska hinder inom både lantbruk och trädgårdsodling. För att
framgångsrikt lägga om till och driva ekologisk produktion krävs kompetens
inom en mängd olika områden. Projektet kommer att behandla ämnen som de
båda stöden till ekologisk produktion, ogräs, växtnäring, växtföljd, växtskydd,
djurskötsel, foderfrågor, ekonomi och byggfrågor. Samverkan mellan företag
med syfte att göra det möjligt för fler att producera ekologiskt, är ett annat
ämne som kan komma att behandlas. Erfarenheter från de som framgångsrikt
arbetat med ekologisk produktion ska förmedlas vidare.

116048

2016-7097

2019-03-31

2017-18

2017-18 Eko Rådgivning

Rådgivningen ska handla om att underlätta omläggning till ekologisk produktion
samt hur man kan utveckla produktionsmetoder och klara av
produktionstekniska hinder inom både lantbruk och trädgårdsodling.
För att framgångsrikt lägga om till och driva ekologisk produktion krävs
kompetens inom en mängd olika områden. Projektet kommer att behandla
ämnen som de båda stöden till ekologisk produktion, ogräs,
växtnäring, växtföljd, växtskydd, djurskötsel, foderfrågor, ekonomi och
byggfrågor inom både lantbruk och trädgårdsodling. Erfarenheter från de som
framgångsrikt arbetat med ekologisk produktion ska förmedlas
vidare. Kunskaperna används inte i den omfattning de borde. För att förbättra
ekosystem är det avgörande att rätt åtgärd används efter de förutsättningar som
finns på platsen. Samverkan mellan företag med syfte att göra det möjligt för fler
att producera ekologiskt, är ett annat ämne som kan komma att behandlas.

116049

2016-6438

2019-03-31

2017-18

2017-18 Rikt
odlingslandskap
Kompetens

116050

Projektet syftar till att genom kompetensutveckling ska kunskap förmedlas om
praktiska och konkreta åtgärder som bidrar till att återställa, bevara och
förbättra ekosystem som påverkas av jordbruksverksamhet på åker, i våtmarker,
på äng och betesmark, i gränslandet mellan fodermarker och skog samt
odlingslandskapets
kulturmiljöer.Kompetensutvecklingen ska visa vilka åtgärder i som behövs för att
bevara och öka biologisk mångfald och kulturmiljöer. Erfarenheter från de som
framgångsrikt arbetat med detta, resultat från inventeringar,
Åtgärdsprogrammet för hotade arter och aktuell forskning ska förmedlas
vidare.Brukare och företagare ska få kännedom om hotbilden, att deras insatser
bidrar till miljökvalitetsmålen och kan vara en del i en grön infrastruktur. De ska
efter kompetensutvecklingen kunna veta vilka möjligheter och begränsningar
med att söka miljöersättningar eller miljöinvesteringar.
Aktiviteterna ska handla om att öka och synliggöra odlingslandskapets
variationsrikedom, sociala värden och hur detta kan komma företaget till del.
För att förbättra ekosystem är det avgörande att rätt åtgärd används
efter de förutsättningar som finns på platsen. Kunskaperna används inte i den
omfattning de borde.Samverkan sker bland annat med ekologisk
kompetensutveckling, Greppa näringen, Länsstyrelsens
vattenförvaltning, LRF, Hembygdsrörelsen, åtgärdsprogrammet för hotade arter,
Grön infrastruktur, arbetet med friluftsmålen och Skogsstyrelsen.

2016-7099

2019-03-31

2017-18

2017-18 Rikt
odlingslandskap
Rådgivning

Genom rådgivning ska kunskap förmedlas om praktiska och konkreta åtgärder
som bidrar till att återställa, bevara och förbättra ekosystem som påverkas av
jordbruksverksamhet på åker, i våtmarker, på äng och betesmark, i gränslandet
mellan fodermarker och skog samt odlingslandskapets kulturmiljöer.
Rådgivningen ska visa vilka åtgärder i som behövs för att bevara och öka
biologisk mångfald och kulturmiljöer. Erfarenheter från de som framgångsrikt
arbetat med detta, resultat från inventeringar, Åtgärdsprogrammet för hotade
arter och aktuell forskning ska förmedlas vidare. Rådgivningen ska ge brukare
och företagare kännedom om hotbilden, att deras insatser bidrar till
miljökvalitetsmålen och kan vara en del i en grön infrastruktur. De ska ges
information om möjligheter och begränsningar med att söka miljöersättningar
eller miljöinvesteringar.
Aktiviteterna ska handla om att öka och synliggöra odlingslandskapets
variationsrikedom, sociala värden och hur detta kan komma företaget till del.
För att förbättra ekosystem är det avgörande att rätt åtgärd används
efter de förutsättningar som finns på platsen. Kunskaperna används inte i den
omfattning de borde.
Samverkan sker bland annat med åtgärdsprogrammet för hotade arter, Grön
infrastruktur, arbetet med friluftsmålen och Skogsstyrelsen.

116051

2016-7100

2019-03-31

2018-20

Äng och bete - Demo info Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att öka kunskapen om skötsel av
ängs- och betesmarker i områden där betesmarker och slåtterängar växer igen
som följd av ett minskat antal betande djur eller kunskap om hävdens värde för
biologisk mångfald och det öppna kulturlandskapet. Genom att samverka och
skapa lokala nätverk mellan olika aktörer som kan ha nytta av att samarbeta
med varandra kan vi öka möjligheten för att bevara eller öka arealen ängs- och
betesmarker. Exempel på samarbeten kan vara mellan markägare, djurhållare
och de som har maskinstall. Skötselmetoder som kan vara aktuella är extensivt
bete, flytta betesdjur från betesvallar till naturbetesmarker, andra betesdjur än
vad som tidigare hålls, kompletterande åtgärder som t.ex. bränning och slåtter,
nya maskinella metoder och teknik eller olika skötselmetoder över tid t.ex. att
marken slås ena året och betas det andra. Underlag från gräsmarkernas gröna
infrastruktur. Ängs-och betesmarksinventeringen och Åtgärdsprogrammet för
hotade arter kan bidra till hur projektet ska prioritera kombinerat med att lokalt
intresse och behov finns.

116053

2018-1026

2021-03-31

2018-20

Livsmedel -samarbete

116054

2018-1113

2021-03-31

116055

2017-1694

2019-12-31

Samarbetet ska stärka landsbygdens näringsliv och skapa tillväxt i hela
livsmedelskedjan. Projektet ska bidra till att uppnå målen i den nationella
livsmedelsstrategin om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala
livsmedelsproduktionen ökar, med fokus på konsument och marknad, samt
kunskap och innovation. Det gemensamma livsmedelsprogrammet i Halland har
fokus på följande insatsområden: *måltidsturism (mötesplatser), *kompetens,
*offentlig sektor som kund, *från vara eller tjänst till marknad. Projektet
prioriterar insatser inom dessa områden. Eftersom Hallands livsmedelsprogram
är uppbyggt som en pågående dialogprocess ska projektet bidra till det arbetet.
Det handlar främst om att driva på och inspirera till livsmedelsaktörernas
samarbete och utveckling genom att peka på framgångsrika och positiva idéer
samt arrangera mötesplatser och mötestillfällen. Insatser kommer också att
göras inom livsmedelsprogrammets tematiska arbetsgrupper, dessa kan komma
att bli fler. Ytterligare prioriteringar kan tillkomma genom dialog med
livsmedelskedjan. Den främsta samarbetspartnern är Region Halland. Till
samarbeten finns en rådgivande styrgrupp. Samarbetet innehåller även arbete
med nyhetsbrev, hemsida, sociala medier m m.
2018-19

Djurvälfärd Demo Info
Projektet ska genomföras för att stötta arbetet med hålla ett gott djurskydd och
ett gott hälsotillstånd hos djur i människans tjänst. Det finns många
lantbruksdjur i Halland och antalet djurhållare ökar hela tiden. Därför är behovet
av information stort inom många områden. Det finns också en stor efterfrågan
på information inom området djurvälfärd. Inom projektet planeras: *en fårträff
förmindre besättningar. Upplägget kommmer att vara att olika ämnen, såsom
foder, djurskydd, bete och lamning, tas upp i olika stationer. *stängseldagar som
innefattar gårdsbesök med förevisning av olika stängsel inklusive
rovdjursstängsel. *broschyrer i form av elektroniskt informationsutskick och
pappersutskick. *webbinformation - Länsstyrelsens hemsida samt Facebook.

