
Missiv
 

1(2)

2021-07-01
 

604-5421-2021
 

Länsstyrelsen i Uppsala län
010-22 33 000
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Postadress 751 86 UPPSALA  Gatuadress Bäverns gränd 17
Telefon 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-post uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala

Remiss av Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och 
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion
Länsstyrelsen i Uppsala län översänder härmed remissversionen av Ät Uppsala län – 
handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Remisstiden 
löper till 2021-09-30.
Handlingsplanen ska utgöra underlag för prioriteringar och vara vägledning i arbetet för 
bidra till uppfyllandet av målen om livsmedel i den regionala utvecklingsstrategin och 
den nationala livsmedelsstrategin.
Länsstyrelsen ser fram emot era konstruktiva synpunkter och kommentarer med 
utgångspunkt från nedan:

1. Vi önskar synpunkter på
a. De tematiska områden som anges
b. Tydligheten i den uppdaterade handlingsplanens upplägg och innehåll
c. Användbarheten av handlingsplanen kopplat till dess syfte att utgöra 

underlag för prioriteringar samt vara vägvisande i arbetet för en hållbar 
och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion 

2. Länsstyrelsen önskar ett samlat yttrande från respektive organisation. 
3. Var tydlig i yttrandet. Om ni önskar ändringar, var tydlig med var någonstans 

(tema eller avsnitt) ni önskar annan text och varför, samt lämna gärna förslag på 
text.

4. Remisstiden löper till 2021-09-30. Länsstyrelsen beaktar dock inkomna 
yttranden löpande och mottar gärna yttranden så snart som möjligt. Möjligheten 
för Länsstyrelsen att beakta yttranden i slutversionen ökar ju tidigare de 
inkommer. Kontakta oss gärna för genomgångar och diskussioner under 
remisstiden.

Yttranden skickas till uppsala@lansstyrelsen.se och märks med Dnr 604- 5421-2021.
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Kontakt under remisstiden
Sara Eskhult, Enheten för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Uppsala län
sara.eskhult@lansstyrelsen.se, 010-22 33 411

Linn Bennetoft, Enheten för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Uppsala län
linn.bennetoft@lansstyrelsen.se, 010-22 33 263

Sändlista
Enköpings kommun 
Heby kommun 
Håbo kommun 
Knivsta kommun 
Tierps kommun 
Uppsala kommun 
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun 
Region Uppsala
LRF Mälardalen
Sveriges lantbruksuniversitet SLU 
Statens veterinärmedicinska anstalt SVA

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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