
                                      

 

Växjö 22 juli 2015 

Ett dygn om framtidens stadsodlingar 

”Refarm Europe – urban food” 
 

Att odla ekologiskt i städerna är en tendens världen över. Med hjälp av nationella och inter-

nationella förebilder behöver vi utveckla ett svenskt stadsjordbruk – inte bara i större städer utan 

även som en sorts landsbygdsambassader inne i många kommuncentra. Därför ordnas den 10 – 11 

september ett dygns workshop om framtidens matproduktion på temat ”Refarm Europe – urban 

food”. Det sker i Växjö i samband med MAT2015.  
 

Allt fler ser fördelar som kortare transporter av maten och att stadskärnorna blir mer attraktiva. 

Miljöresurs Linné har under flera år arbetat med olika aspekter på framtidens mat. Vi vill lyfta stads-
odling genom en rikskonferens i samband med MAT2015 i matlandethuvudstaden Växjö. 
  

Bland medverkande vill vi nämna Peter Eriksson från EU-parlamentet, förre landsbygdsministern Eskil 
Erlandsson, initiativtagaren till nätverket Stadsodling Sverige Sara Nelson, Lund och Mr Stadsodling 
Niklas Wennberg, Göteborg. Från forskarvärlden medverkar Christina Schaffer, Stockholms 
Universitet och nestorn i svensk trädgårdsnäring Håkan Sandin, SLU. 
 

Under konferensen vill vi bland annat: 

• Visa hur stadsodling kan öka den lokala produktionen av livsmedel, skapa arbetstillfällen, öka 

integrationen och medverka till dialog mellan konsumenter och producenter.  

• Visa både nationellt och internationellt perspektiv på stadsodling. 

• Pröva idén med en nationell förening för stadsodling.  
•  

Målgrupp 

Politiker och tjänstemän som arbetar med samhällsbyggande, landsbygdsutveckling i staden och med 

måltidsfrågor. Även entreprenörer i livsmedelsbranschen och eldsjälar som vill utveckla stadsodling. 
 

Preliminärt program 

Se följande sidor 
 

Avgift  

Hela programmet inklusive mat och fika kostar 3000 kr/person exklusive moms. Vi anvisar lämpliga 

och prisvärda boenden i samband med din anmälan. Vi har skaffat vissa konferensrabatter – från 

våra konferenshotell och några andra centralt belägna boenden – nästan alla KRAV-certifierade.  

Medlemmar i Miljöresurs Linné erhåller 25 % rabatt på konferensavgiften. 
 

Anmälan och förfrågningar 

Förfrågningar till projektledare Gösta Skoglund på 070 - 517 54 53 eller gosta@miljoresurslinne.se   

Vi vill ha din anmälan senast fredag 21 augusti. Max 100 deltagare – först till kvarn ...  

Anmälan till info@miljoresurslinne.se  
 

Välkommen! 
 
 

Maria Unell   

Verksamhetsledare   

Miljöresurs Linné  
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Program 

  
Torsdag 10 sep 11.00 

• Välkomna till MAT2015 och Växjö! Kristina Alsér, landshövding i Kronoberg och Per 

Schöldberg, kommunstyrelsen Växjö 

• Landsbygd i staden. Eskil Erlandsson, riksdagsman   

• Stadsplanering för matproduktion, Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg på 

Jordbruksverket 

• Vår vision ”Föreningen Svensk Stadsodling”, Gösta Skoglund, Miljöresurs Linné  
 

Moderator: Peter Eklund, Nyköping 
 

12.00 – 13.00 

Lunch med råvaror från Ekobacken 
 

13.00 – 14.30 

• Urban Food – vision för svensk livsmedelsförsörjning, Håkan Sandin, SLU 

• Stadsodling i stort och smått, Niklas Wennberg 

• Stadsodling som demokrativerkstad – Ett Grönare Lund, Sara Nelson, nätverket 

Stadsodling Sverige 

• En utblick i stadsodlingsvärlden, Agnes Årevall, stadsplanerare Växjö 

• Vad säger forskningen om stadsodling och matproduktion i städerna?  

Christina Schaffer, forskare och stadsodlare. 
 

14.30 

Stadsvandring med 4 titthål (och överraskningar) 

• Barnens matland, Eliza Måneld, Lilla Linnés förskola 

• Eget växthus och kryddgård. Per Bengtsson PM & Vänner 

• Organisk installation 300 000 solrosor, Daniel Ekman, Hofs Lifs 

• Östrabo Ekobacke, Maria Unell och Fredrik Bergman 
 

16.30  

• En smak av Ekobacken 

• Tillsammansodling, Sofia Asplund, Nybrukarna Tolg 

• Odla i staden, Jan Eksvärd, LRF 

• Egna strövtåg genom matlandethuvudstaden   
 

20.00 

 Supé på PM & Vänner. 

 
 

VÅRA PARTNERS OCH MEDARRANGÖRER 

  

 

 

 

 

 



                                      

 

 

Fredag 08.30 

• Matens klimatpåverkan – Christel Cederberg, Chalmers 

• Ekosystemtjänster – en självklarhet? Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen 

• Strukturer för kommunal stadsodling, Anette Larsson, Malmö kommun 
 

09.30 

Fika-bensträckare 
 

10.00 

Fem olika fördjupningar … eller kanske fler 

• Barnens Matland, Gösta Skoglund, Miljöresurs Linné 

• Skall vi bilda Föreningen Svensk Stadsodling? Peter Eklund, moderator 

• Lokal andelsmat, Sofia Asplund, Nybrukarna Tolg 

• Certifiering av stadsodling, Niklas Wennberg, Stadsjord 

• Stadsodlingens bytesmarknad – vi byter idéer, Lars Edqvist, Miljöresurs Linné 
 

11.00 

• Sverige i täten för Refarm Europe - Peter Eriksson, EU:s jordbruksutskott 

• Från Stadsjord till nationell standard – Niklas Wennberg, EU-expert stadsodling 

• Föreningen Svensk Stadsodling, Peter Eklund, Nyköping 

• Avslutning och sammanfattning, Lars Edqvist, ordförande Miljöresurs Linné  

 

Avslutningslunch klockan 12-13 

 

 

Flera kostnadsfria seminarier under em i Konserthuset – se www.matsmaland.se 

 

Bl.a. detta med anknytning till stadsodling. 

 

Barnens Matland Växjö 2015 - 15.30-16.30 

Barnen i 13 förskolor, några skolor och några bostadsföreningar lär sig i sommar ”att maten 
kommer från jorden” med hjälp av s.k. ekosystemtjänster som fotosyntes och daggmaskar. 
Man har sått och planterat grönsaker i pallkragar och har skördefest i september med ett 
rullande kök, Linnés Matvagn. Föreläsare/projektledare Gösta Skoglund, Miljöresurs Linné 
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