
Ekologiska lantbrukarna i Värmland inbjuder 5ll årsmöte 
Onsdagen den 4:e mars kl 17:00  Lindås lamm i Östra Fågelvik 

Temat för kvällen kommer a0 vara:
Marknads- och prisutveckling ekologiskt köG

Vi har bjudit hit Dirk van der Krogt som är ekoansvarig på Svenskt bu5kskö7 med anläggningar i 
Stockholm och Visby. Svenskt bu:kskö< är störst på ekokö< (nöt, gris och lamm) i Sverige och 
levererar :ll Coop´s änglamarksor:ment och Axfoods Garant mfl. Under åren 2006-2012 jobbade 
Dirk som marknadsutvecklare i föreningen Ekologiska lantbrukarna. Han jobbade då bland annat 
med a< hjälpa KRAV-grisproducenterna a< :llsammans skapa volym och förhandla med 
slakterierna. Det skapade bä<re priser och en skara nöjda grisproducenter. 
Dirk kommer a< prata marknadsutveckling och signalerar ”Vi behöver mer djur”

Vi kommer också a< få lyssna :ll Elsa Lund Magnussen och hennes erfarenheter av försäljning och 
marknad. Hon har en besä<ning med 80 tackor och alla lamm slaktas i gårdsslakteriet på Lindås. 
Kö<et säljs lokalt och delvis :ll Stockholm.  

Vi börjar kvällen med a0 Elsa visar oss runt i slakteriet och berä0ar om sin verksamhet. Däre>er 
lyssnar vi på och diskuterar marknad- och prisutveckling med Dirk van der Krogt.
Elsa serverar oss en god lammfärspaj (alt älgfärspaj) och kaffe med kaka.
Däre>er sedvanliga årsmöteshandlingar.
Pris: 100:- för medlemmar i Ekologiska lantbrukarna, 150:-  för icke medlemmar

Anmälan senast 2:e mars Kll någon av nedanstående i styrelsen:
Håkan Johansson, Säffle 070-678 17 74 Sigvard Larsson, Ölme 070-320 43 46
Johan Svantesson, Säffle 070-324 94 03 Karl-Pe0er Bergvall, Säffle 070-339 11 17
Marie Larsson, Ölme 070-359 29 04 Christoffer Hedeås, Ransäter 070-693 76 61
Anna Pe0ersson, Långserud 073-18 345 16 Anders Ölmhult, Väse 070-543 10 45

Ta gärna med en vän eller kollega som kan vara intresserad av kvällens program

Välkomna!



Vägbeskrivning Från E18: Kör av Kll Ska0kärr. I rondellen mot Spånga. Kör sedan mot Kappstad och 
Ökna. I Öknakorset kör mot Molkom. Sedan vänster mot Forsnäs och höger mot Lindås 
Från Väg 63: Karlstad-Filipstad Kör mot Ökna, skyltat ca 10 km nordost om Karlstad. E>er 7 km ta 
vänster mot Lindås

www.lindaslamm.se


