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Välkommen till utbildning för nya ekoambassadörer! 
Eko-september är en kampanj som tagits fram för att bidra till mer information och ökad kunskap om 
hur den ekologiska maten produceras och vad den bidrar till. Kampanjen vänder sig till konsumenter, 
lantbrukare, förädlingsföretag, dagligvaruhandel, grossister och alla som är intresserade av ekologisk 
mat. I det gemensamma arbetet med förberedelser för kampanjen har Organic Sweden, Ekologiska 
lantbrukarna och KRAV planerat ett par utbildningsdagar för lantbrukare som vill öka sina kunskaper 
om de mervärden eller ekovinster som profileras under kampanjen. 
 

Målgruppen: Du som lantbrukare med ekologisk och KRAV-certifierad produktion som är 
intresserade av att arrangera Öppen gård, Kurs hos ekobonden, medverka i samband med Bonde i 
butik eller liknande aktiviteter för att marknadsföra lokal ekologisk mat till konsumenter och 
allmänhet i ditt närområde. För tydlighets skull vill vi nämna att du som redan är ekoambassadör 
med fokus på klimat inom Ekologiska Lantbrukarnas program kopplat till EKO-september ska fullfölja 
den delen eftersom utbildningarna delvis överlappar varandra. 

Digital träff 
Introduktion till det nya utbildningsmaterialet ”Ekologisk mat från jord till bord” 
Tid: måndagen den 20 juli kl. 10.00 – 11.00. Länk skickas ut vid anmälan! 

Utbildningsdag 
Tid: tisdagen den 28 juli kl. 9.30 – 15.00 på Stufvenäs Gästgiveri, Söderåkra ca 30 km söder om 
Kalmar eller  
torsdagen den 30 juli kl. 9.30 – 15.00 på Garveriet, Floda, ca 30 km NO Göteborg 
Innehåll: 

• Presentation av EKO-september och kampanjsidan https://heltenkelteko.se/ 

• Genomgång av de 7 ekovinsterna och fördjupning i utbildningsmaterialet”Ekologisk mat från 
jord till bord” 

• Presentation av den helt nya Ekofakta.se och ”Guide för kommunikation om ekologiska 
livsmedel” och hur kan du som Ekoambassadör kommunicera med konsumenter 

• Dialog om aktiviteter där lantbrukare medverkar och praktiska detaljer, ersättning mm 
 

Deltagandet är kostnadsfritt. Kaffe och lunch ingår. Detaljerat program och vägbeskrivning skickas i 
samband med anmälan. 
 

Välkommen med din anmälan till båda aktiviteterna senast den 17 juli till: 
anders.heimer@organicsweden.se eller 070-52 88 927 
 

Vänliga hälsningar 
Organic Sweden i nära samarbete med Ekologiska Lantbrukarna och KRAV 
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