HÖSTMÖTET STOCKHOLM 7- 8 DECEMBER 2017
Vi nosar på framtidens lantbruk:

Agroforestry

mellangrödor
& mob grazing
Stephen Briggs
Whitehall Farm
Cambridgeshire
ENGLAND
Jens Fjelkner
Sjövångens gård
Anders Lunneryd
Ekologiska Lantbrukarna

Märta Jansdotter
Gröna Gårdar
Niels Andresen
Ekologiska Lantbrukarna
Maria Åkerstedt
Upplandsbondens
Hermann Leggedör
Agri-kultur i Småland

Joel Månsson
Norra Knästorp

Pauliina Jonsson
Växa Sverige

Per Kølster
Økologisk Landsforening
Olle Ryegård
Ekoweb

Är agroforestry
med alla sina
miljöfördelar på
väg mot ett kommersiellt genombrott?
Går det att samverka mer för att
göra ekolantbrukarna proffsigare och starkare
på marknaden?
Den 7 och 8 december hälsas alla
med intresse för
ekolantbruk välkomna till Ekologiska Lantbukarnas höstmöte.
Vi lyssnar till
föredrag av hög
internationell klass,
äter god mat och
diskuterar aktuella
ekofrågor.
VARMT VÄLKOMMEN!

7 DECEMBER

8 DECEMBER

Binda kol och
öka lönsamheten!

Råvarupriser och
lokala möten!

12.00-13.00 Lunch

9.00-9.15 Med Ekologiska Lantbrukarna in i framtiden.
Anders Lunneryd, ordförande, Ekologiska Lantbrukarna.

13.00-13.20 Så ska Lantmännen
dubbla sin invägning av ekospannmål.
13.20-13.50 Vilken nytta kan vi ha
av cover crops i svensk odling?
Pauliina Johnsson, Växa.
13.50-14.30 Mellangrödor hur gör vi i praktiken?
Ekorådgivaren Pauliina Johnsson,
Växa, Joel Månsson, Norra Knästorps
gård och Olle Ryegård, Ekoweb, diskuterar möjligheter och begränsningar
i svensk ekoodling.
14.30-15.00 Kaffe
15.00-16.00 Fler skördar
med agroforestry.
Stephen Briggs, en av Europas mest
kända experter på agroforestry, berättar om sitt eget och andras företag.
Själv producerar han äpplen i alléer
med öppen odling mellan trädraderna. Intäkterna blir betydligt högre än
vid separata monokulturer.
16.00-17.00 Mob grazing
på svenska.
Jens Fjelkner och Märta Jansdotter
berättar om målet att försörja köttdjur
med bete året om och hur det ökar
gårdens lönsamhet.
19.00 Höstmötets festmiddag.

9.15-9.45 Dansk ekoproduktion
exporteras över hela världen.
Hur arbetar Økologisk Landsforening
för att säkra merbetalningen för
ekoråvaror? Per Kølster, ordförande i
Økologisk Landsforening.
9.45-10.45 Vad kan göras för att
hålla upp priserna på ekokött,
ekospannmål och ekogrönsaker?
Diskussion med Maria Åkerstedt, Upplandsbondens (nöt- och lammkött)
och Hermann Leggedör, Agri-kultur i
Småland (spannmål och potatis).
10.45-11.15 Kaffe och diskussioner.
11.15-11.45 Styrkan i lokala möten.
Hur utvecklar vi distriktens aktiviteter?
11.45-12.00 Tankar om ekoproduktion och Ekologiska Lantbrukarna
som förening. Niels Andresen, ny
verksamhetsledare, Ekologiska
Lantbrukarna.
12.00 Avslutning.

ANMÄL
D IG N U !

ANMÄLAN & INFO. Höstmötet kostar 695 kr + moms för medlemmar och 1195 kr
+ moms för övriga. Priset inkluderar lunch den 7 december och fika båda dagarna.
Samma pris gäller oavsett om man deltar en av dagarna eller båda. Festmiddag och
boende tillkommer. Sista anmälningsdag är tordagen den 23 november. Antalet
platser är begränsat. Anmälan och mer info finns på www.ekolantbruk.se.

