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Marstrands Havshotell

Aktiviteter under konferensen

juli!

Föreläsningar!

Studiebesök!

Hela temadagen är fullproppad med
spännande föredrag och panelsamtal på
tema Bondemakt.

På söndagen åker vi runt i
trakten och besöker intressanta
producenter och inspireras av
deras verksamhet. Självklart
njuter vi också av fin
västkustmat!

Torget!
Under hela konferensen kommer du kunna
bidra med dina åsikter om hur man kan
skapa mer Bondemakt. Vi kommer
arrangera ett "Torg" där du kan skriva upp
dina idéer och åsikter på uppsatta
anslagstavlor.
Bondemakt. Det talas ofta om
konsumentmakt, alltså hur konsumenter
kan påverka samhället genom medvetna val.
Men vilken makt har bonden? Ökad
administration, ointresse från handeln och
dåliga priser bidrar till en växande
frustration hos Sveriges ekobönder – vi har
tappat makt över ekobranschen.

Nu tar vi tillbaka den! Välkommen till
Ekodagarna 2022! På temadagen
utforskar vi hur vi som ekobönder kan få
mer makt över branschen och våra
företag. Med inspirerande exempel och
kunskapsutbyte mellan ekobönder vill vi
bidra till att du som ekobonde får större
möjlighet att påverka din egen situation.

Festmiddag!
Söndagkväll blir det trerätters
festmiddag med lokala råvaror,
dans och goda samtal.

Spa!

Mingel med utställare!

Förutom alla spännande föredrag och
diskussioner kommer du ha tid att besöka
hotellets fina spa och kanske ta ett dopp i
havet?

Under måndagen har vi flera
intressanta utställare på plats
och du får gott om tid att prata
affärsmöjligheter.

Givande samtal!
Du kommer ha mycket tid till samtal med
bondekollegor från hela landet, både under
söndagen och måndagen.

PROGRAM EKODAGARNA 2022
SÖNDAG 10 JULI

MÅNDAG 11 JULI

10.00 Avfärd från hotellet i bussar.

09.00 Välkomna!
Ordförande Erika Olsson och verksamhetsledare Sofia Emilsson
hälsar välkommen och introducerar temat “Bondemakt”. Sedan
följer flera spännande föreläsningar och panelsamtal.

11.00 Myggenäs AB, Tjörn. Spännande företag med bred
verksamhet, allt från ekologiskt lantbruk med nybyggd
ladugård till olika entreprenadverksamheter. Eller som
lantbrukaren Fredrik Hagberg själv säger: ”Tema
bondemakt? – Ja, då har ni kommit rätt!”
12.30 Lunch på Salt och sill på Klädesholmen – äkta
västkustmat!
13.45 Lottas bak & form Surdegsbageri, Rönnäng. Här
står hantverket i fokus. Det grova fullkornsmjölet, som är
KRAV-märkt och kommer från närliggande producenter,
skållas för att brödet ska bli extra saftigt och smakrikt. Här
bakas även kakor och bullar på surdeg.
15.30 Mariebergs gård, Kungälv.
Här finns det gårdsslakteri och gårdsbutik. Ägarna Ulf och
Annelie Karmark driver även Bohus fästning med
turism,matservering och karolinerförening som håller
hästuppvisningar med mera.
Cirka 17.00 är vi tillbaka på hotellet med tid till spa eller för
att ta färjan över till Marstrands fästning.
19.00 serveras fördrink och sedan njuter vi av en
trerätters middag på lokala ekologiska råvaror med
efterföljande dans!

9.10 Europeisk bondemakt - talare TBA!
9.40 En historisk utblick. Vad kan vi lära oss av tidigare
generationer och deras strävan efter inflytande? Har Sveriges
bönder fått mer makt under årens lopp? Föreläsare: Carin
Martiin forskare i agrarhistoria på SLU.
10.10 Förmiddagsfika och mingel med utställare
11.10 Ökad vinst med minskad produktion. Sista raden
sätter ramarna för verksamheten. Samtidigt lever vi i ett brus där
mer är bättre än mindre. Ökad produktion är lönsammare än
minskad. Stämmer det? Lyssna till en berättelse om hur
okonventionella foderstater och gröngödslingsrika växtföljder
kan ge större inflytande över kostnaderna, högre vinst och lägre
omsättning.
11.40 När krisen kom. Under våren 2022 har det blivit tydligt
att det finns stora brister i vår livsmedelsförsörjning. Hur kan vi
bygga ett mer resilient system? Vad kan man göra som enskild
lantbrukare och vilken hjälp behöver vi från samhället och
politiken för att bli mindre importberoende? Panelsamtal med
bland annat lantbrukaren Håkan Carlborg. Moderator: Sofia
Emilsson

Lokal: Alla föreläsningar sker i Blå salen och fikapauserna sker på Vinden.

12.10 Det fria fröet? I Sverige får inte bönder ta och sälja
vidare utsäde utan att registrera och kontrolleras på ett sätt som
gör det nästintill omöjligt. I andra länder är makten över utsädet
mindre än så - bönder har fängslats för att de säljer fröer och
har hamnat i stor beroendeställning till de få stora företagen
som äger frörättigheterna. Föreläsare: TBA.
12.40 Lunch och mingel med utställare
13.40 Större makt med kapade mellanled. Direktförsäljning
och egen förädling är ett sätt att få större kontroll över sin råvara
genom hela produktionskedjan. Tre lantbrukare berättar om
sina resor och hur de arbetar för att ha en rimlig
arbetsbelastningoch bra logistik när produktionen blivit mer
diversifierad. Moderator: Erika Olsson.
14.25 Nya kooperativ. Ekologiska Lantbrukarna kommer
presentera delar av en ny rapport om vad som skulle krävas för
att starta ett nytt kooperativt ekomejeri
15.10 Eftermiddagsfika och mingel med utställare
16.00 Bättre affärer med mer bondemakt. Lyssna på ett
panelsamtal om olika vägar till bättre affärer.
16.45 Avslut och uppsamling av dagen.

