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Framtidens eko – vad är nästa steg?  
höstkonferens 10-11 november


Ekologiska livsmedel är hett eftertraktade nu och på lång sikt. Hur behöver det 
ekologiska lantbruket utvecklas för att tillgodose efterfrågan och bli än mer hållbart? 
Har du tankar om vad som behöver förbättras för att du skall stå än mer stolt för den 
ekologiska produktionen och dess mervärden? Missa inte chansen att påverka utvecklingen 
av eko och de frågor vi bör driva för att åstadkomma en förbättrad produktion. Ta gärna med 
en kollega och kom till höstens viktigaste konferens, den 10-11 november i Stockholm. 

Inom Ekologiska Lantbrukarna arbetar vi intensivt för goda möjligheter att förbättra 
villkoren för ekobönder i Sverige. Vi bjuder nu in till höstkonferens för att diskutera nuläge, 
kommande förutsättningar, Ekologiska Lantbrukarnas viktigaste frågor att fokusera på under 
det kommande året samt hur vi fortsätter att utveckla den ekologiska produktionen för ökad 
hållbarhet och goda produktionsförutsättningar. 

Vi vill samla ekoproducenter och medlemmar i Naturskyddsföreningen för att under 
trevliga former utbyta erfarenheter om hur vi ökar hållbarheten inom ekologisk produktion 
och diskutera viktiga frågor att driva för den fortsätta utvecklingen av ekologisk produktion. 

I två halvdagsprogram kommer vi att röra oss bland aktuella frågor inom marknad och 
politik respektive diskutera framtidsfrågor om hur vi gör ekologisk produktion mer hållbar.  
 
När? Vi kör lunch till lunch med start tisdagen den 10 november kl 12.00 till 
onsdagen den 11 november kl 12.00.  
 
Var? Naturskyddsföreningens lokaler på Åsögatan 115, 2 trappor, Stockholm. Närmaste t-
bana är Medborgarplatsen.  

 
Program  
Tisdag 10 november  
 
12.00 Lunch på Åsögatan 115 
 
13.00 Välkommen - Carl-Erik Ehrenkrona, ordförande, Ekologiska Lantbrukarna 
 
13.10 Dagsaktuella frågor för ekologiska producenter: 
 * Marknaden, Charlotte Rosta marknadsutvecklare, Ekologiska Lantbrukarna 

* Politiken; ekoersättning, EIP, nya förordningen om ekologisk produktion, nästa CAP,       
Maria Dirke, verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna. 
* Vår kommunikationsstrategi, Paula Cederberg, kommunikatör, Ekologiska 
Lantbrukarna 

 * Vinnande omställning, Anna Ellström, kundansvarig lantbruk, KRAV 

14.30 Fika  



!
15.00 Stålbad för Ekologiska Lantbrukarna – så styr vi vår förening genom svårigheter 
Carl-Erik Ehrenkrona och Maria Dirke inleder diskussionen  

16.30 Slut för idag 
 
18.30 Middag 

Onsdag 11 november  
 
8.30 Återsamling på Åsögatan.  
 
På väg mot ökad hållbarhet – vilka steg är viktigast? 
Konferensdeltagarna för ett samtal om viktiga steg i hållbarhetsarbetet och utvecklingen av 
eko i Sverige tillsammans med medverkande: 
Elin Röös - postdoktor på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap vid SLU 
Eva Salomon - docent i markvetenskap vid SLU. 
Svante Kaijser - lantbruksentreprenör, Halltorps mejeri, Trollhättan 
Eva Hagström Öberg, Naturskyddsföreningen leder samtalet. 

11.50 Avslutning - Carl-Erik Ehrenkrona 
 
12.00 Lunch 
 
Anmälan 
Vi vill veta om du kommer att vara med på konferensen senast den 2 november. Skicka ett 
mail till kansliet@ekolantbruk.se med rubrik ”Höstkonferens” och ge oss ditt namn, vilka 
dagar du kan vara med, eventuellt allergier samt om du önskar boende. 
 
Övernattning 
Vi har förbokat 25 bäddar, natten mellan den 10 och 11 november, på Fridhemsplan Hotel & 
Hostel, S:t Eriksgatan 20, 112 39 Stockholm http://www.fridhemsplan.se 
Önskar du boende här, berätta det för oss på Ekologiska Lantbrukarna vid anmälan 
kansliet@ekolantbruk.se 

Konferensen är kostnadsfri för medlemmar i Ekologiska Lantbrukarna och/eller 
Naturskyddsföreningen. För övriga utgår en deltagaravgift på 400 kr + moms, då ingår lunch 
och fika. Kostnaden för middag på kvällen står var och en för (vi som vill följs åt). Har 
Ekologiska Lantbrukarnas distrikt möjlighet att stå för sina representanters 
övernattningskostnad är vi tacksamma. Annars tar Ekologiska Lantbrukarna den kostnaden.  
 
Har du frågor om konferensen? 
Hör av dig till oss på kansliet@ekolantbruk.se eller ring 0155-21 74 79 
 
Varmt välkommen! 
Ekologiska Lantbrukarnas styrelse
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