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I detta nummer
Sociala medier för landsbygdsföretag
Sök för nya investeringar med Klimatklivet
Startstödet i nuvarande och kommande landsbygdsprogram

Sociala medier för landsbygdsföretag
Är du landsbygdsföretagare och vill lära dig mer om hur du når ut via sociala medier? Anmäl dig
till vår föreläsning och få alla förutsättningar för att komma igång.
Vi går igenom de vanligaste kanalerna (Facebook, Instagram, Youtube med flera) och du får tips om hur du bäst
nyttjar dem. Vi tar även upp vilka målgrupper som ditt företag vänder sig till och hur du kommunicerar med dem
via sociala medier. Vi pratar också om hur du bygger ditt varumärke och formar en egen strategi för sociala
medier.
Datum: 15 februari
Plats: Digitalt via Skype
Kostnad: GRATIS
Sista anmälningsdag 8 februari
Läs mer om program och anmälan på länsstyrelsen webbplats

Dags att förnya, förbättra och effektivisera?
- Sök stöd för nya investeringar med Klimatklivet
Åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser kan få statligt stöd genom Klimatklivet med upp
till 70% av investeringskostnaden.
Exempel på åtgärder som fått stöd genom Klimatklivet:
Ersätta oljepanna med bergvärme, pellets, flis eller halm
Ansluta spannmålstork till fjärrvärme
Inköp av fossilfria arbetsmaskiner
Åtgärder för minskade utsläpp av metan eller lustgas
Anläggningar för ökad återvinning eller produktion av biogas
Tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas
Installation av laddstationer för elfordon på publika platser
Du kan söka för alla idéer, stora som små! Se fler exempel på beviljade åtgärder på
Klimatklivet - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)
De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona prioriteras. Många
klimatinvesteringar gynnar både klimatet och din ekonomi.

Årets ansökningsomgångar
10 – 28 februari
3 – 18 maj
23 augusti - 8 september
Gå in på Naturvårdsverkets webbplats för mer information om hur du går tillväga.
Du kan även besöka Länsstyrelsens webbplats för att läsa mer.

Webbinarium om åtgärder i jordbruket
Den 9 februari anordnar länsstyrelsen Uppsala län ett webbinarium om Klimatklivet tillsammans
med länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland. Temat för webbinariet är stöd till
energikonverteringar, elektrifiering och automatisering i jordbruket. Läs mer och anmäl dig
på: Webbinarium om Klimatklivet | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)

Startstödet i nuvarande och kommande
landsbygdsprogram
Startstödet är ett stöd som kan sökas av personer under 40 år som vill starta
eller ta över jordbruks- och trädgårdsföretag.
I nuvarande landsbygdsprogram har sju av tio beviljade startstöd i Uppsala län gått till manliga
sökanden. Av totalt 29 beviljade ärenden har åtta kvinnor och 21 män fått bifall. Övervägande
del av stöden går till sökande med jordbruksverksamhet. Nötköttsproduktion är den vanligaste
verksamheten, följt av växtproduktion och mjölkproduktion. En person med fjäderfäproduktion
och en person med trädgårdsverksamhet har fått startstöd.
Hälften av de som blir beviljade startstöd i Uppsala län startar upp egen verksamhet. Var fjärde
tar över befintlig verksamhet från familj eller släkt, medan endast en av tio tar över befintlig
verksamhet från annan person eller blir delägare i befintlig verksamhet.
Personer som fått startstöd finns i sex av länets åtta kommuner. Över hälften av alla bifall gäller
personer bosatta i Enköpings eller Uppsala kommuner, kommuner med stor andel landsbygd.
Även relativt många personer från Tierps kommun har fått startstöd, medan ingen person
boende i Håbo eller Älvkarleby kommuner har beviljats startstöd.
I det nya landsbygdsprogrammet som börjar 2023 kommer startstödet att finnas kvar. För att
kunna söka stödet kommer minimikravet på utbildning att vara gymnasiekompetens. I de
nationella kriterierna kommer utbildning och erfarenhet från jordbruk- och trädgårdsverksamhet
fortsatt att ge höga poäng vid bedömning, men även relevant utbildning och erfarenhet från
verksamhet utanför jordbruks- och trädgårdsområdet ger poäng. Det finns även förslag på
regionala kriterier, och det gäller att prioritera de som passar för Uppsala län. Under hösten
kommer länet att få bestämma poäng för de regionala kriterierna och här ska bland annat
Partnerskapet för landsbygdsutveckling vara med och tycka till.
(Ovan) Figur 1. Beviljat stöd per produktionsinriktning

Obs! Ny svars- och returadress från årsskiftet
Nu har den tidigare svars- och returadressen som stod i kompletterings- och beslutsbrev upphört (Länsstyrelsen
Uppsala län FE 35 Box 204 826 25 SÖDERHAMN)
Från årsskiftet gäller istället följande adresser för dig som sökande:
Mejladess: landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se
Postadress: Länsstyrelsen i Uppsala län
Enheten för Landsbygdsutveckling
751 86 Uppsala

Landsbygdsavdelningen
Länsstyrelsen Uppsala län
Telefon: 010-223 30 00 (växel)
E-post: uppsala@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Kontakta oss gärna direkt på: landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter
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Följ oss!

