Länsstyrelsen Kalmar län

INBJUDER

Kulturspannmål
En del av spannmålsproduktionen i Kalmar län
Välkommen till en inspirerande kursdag med fokus på kulturspannmål!
Efterfrågan på kulturspannmål, eller historiska sädesslag, har ökat kraftigt de senaste
åren både av konsumenter och bagerier. Dessa gamla sorter har ofta ett högre värde av
olika näringsämnen. Vid odling klarar sig dessa sädesslag bra utan både konstgödning
och bekämpningsmedel och med sina djupa rötter och kraftiga växtsätt konkurrerar de
ut ogräs och står emot torka. När de kraftiga rotsystemen förmultnar efter skörd bidrar
de till en ökad mullhalt, ökad kolbindning, effektiv dränering och minskat
näringsläckage.
Vi bjuder på inspirerande föreläsningar med lantbrukare som delar sina erfarenheter om odling,
kvarnverksamhet och marknad, forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och ”Hidden in grains” som
delger forskningsresultat om odling, näringsinnehåll och smaker. I programmet ges utrymme för
diskussioner och frågeställningar.
En dag för dig som är verksam livsmedelsproducent, stor såväl som småskalig.

Välkommen att låta dig inspireras denna dag!

Länsstyrelsen Kalmar län

INBJUDER
Praktiska fakta
onsdag 1 december kl 9.00 – 15.00
sker till gunilla.e.johansson@lansstyrelsen.se, senast 24 november 2021
Lunch serveras till självkostnadspris. Meddela eventuella kostpreferenser vid anmälan.
Lokal:
Björkbacken Karaktärshotellet, Vimmerby
Max antal deltagare: 40 personer
Datum/tid:
Anmälan:

Program
Tid

Programpunkt

09.00

Samling med fika

9:30

Välkomna – introduktion av dagens kurs, presentationsrunda

9:50

Karin Gerhart, Sveriges Lantbruksuniversitet. Berättar om forskningsprojektet
”Historiska spannmål i framtidens mat”

10:30

Paus

10:40

Niclas Dagman, Marcusgården, Grästorp, Västra Götaland berättar om sina erfarenheter
av odling av kulturspannmål, kvarnverksamhet och Föreningen Allkorn.

11:20

Frågor

11:40

Kerstin Fredlund, ”Hidden in grains” och Föreningen Allkorn: Vad är kulturspannmål
och hur skiljer sig näringsinnehåll jämfört med moderna sorter.

12:20

Lunch

13:10

Nils Christerson, Bager’s, Bagershill, Skåne, delar med sig av sina erfarenheter av
odling och försäljning av kulturspannmål och tillverkning av öl.

13:50

Frågor och kort paus

14:15

Susanne Eriksdotter, Isgärde ”En kvarn nära dig!” Susannes erfarenheter odling och
kvarnverksamhet av Ölandsvete på Öland.

14:30

Avslut

Mer information
Cecilia Kilbride, projektledare
Telefon 010-223 85 14
E-post cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se

Gunilla Johansson, projektledare
Telefon 010-223 84 10
E-post gunilla.e.johansson@lansstyrelsen.se

Nina Nilsson, samordnare
Telefon: 010-223 83 35
E-post nina.h.nilsson@lansstyrelsen.se

