
Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland inbjuder till Årsmöte. 

Fredagen den 14 februari kl 9.30 - 15.00 

Ökna Naturbruksgymnasium 

Tema: Jordhälsa och hur vi kan förbättra den. 

Genom att använda regenerativa odlingsmetoder och ta hjälp av mikrobiologin i marken kan 

man bygga upp jordhälsan och samtidigt lagra in kol i marken. Men vad krävs för att lyckas 

med detta? Vad är möjligt att göra på kort och lång sikt utifrån hur jordbruket i Sörmland ser 

ut idag? Vilka vinster finns för jordbrukaren och för samhället i stort? 

 
Jon Orvendal är utbildad agronom och har ca 12 års rådgivningserfarenhet från både 
ekologisk och konventionell växtodling. Han har arbetat på VäxtRåd som är Lantmännens 
rådgivningsorganisation i Mellansverige men också en kortare period på HS Konsult i Örebro. 
Jon bor på och driver familjegården utanför Heby i västra Uppland tillsammans med sin fru 
och 2 barn (tredje på väg) med ekologisk växtodling på ca 150 ha samt några hästar och 
skogsbruk.  
Sedan ca 1,5 år tillbaka delar han sin tid mellan det egna jordbruket, att stötta lantbrukare åt 
Nordisk Råvara ( www.nordiskravara.se) samt egen rådgivning till lantbruk. Han har de 
senaste åren intresserat sig extra för jordhälsa och regenerativt lantbruk vilket han också 
utbildar och föreläser inom. 
 

Program 
09.30  Kaffe och smörgås. 
10.00  Jordhälsa. Jon Orvendal. Föredrag och frågestund. 
12.00  Lunch 

13.00  Information från föreningen. 

13.30  Årsmötesförhandlingar, enligt stadgarna. 

14.30  Fika och avslutning. 

Ekologiska Lantbrukarnas Riksårsstämma är 3-5 mars i Tällberg, Dalarna, vilket innebär att 

motioner skall vara huvudstyrelsen tillhanda senast 5 februari. Därför uppmanar vi de som 

önskar motionera att meddela styrelsen i god tid innan, så att vi får bereda dessa i förväg. 

Kaffe, lunch och fika finns att köpa i Öknaskolans restaurang. 

Föredraget är öppet för alla och finansieras av Länsstyrelsen. 

Ingen föranmälan behövs, men tala gärna om ändå om du kommer till årsmötet. 

heideken@telia.com  070-5944118  

Välkomna hälsar styrelsen!                                                 

 

http://www.nordiskravara.se/
mailto:heideken@telia.com

