Öppen gårdsdag:
Klimatreparerande lantbruk?
Välkommen till Kjell och Ylwa Sjelin på Hånsta Östergärde norr om Uppsala!
Här finns en levande vision om framtidens lantbruk med projekt kring
perenna grödor, innovativa odlingssystem och djur som gör nytta både på
åkern och i skogen. Frågan är, finns det effektiva och samtidigt
reparerande lantbrukssystem?
Kjell och Ylwa har ett stort intresse i perenna grödor, både spannmål och buskar, träd och örter.
Under 2015 har de i projektet Solmacc anlagt en alléodling (eng. ”alley cropping”) där havtorn,
saskatoon, hassel, äpple och päron odlas tillsammans med spannmål och andra åkergrödor. På
gården finns sedan några år också en liten skogsträdgård för ”maskinfri” livsmedelsproduktion i ett
försök (Örebro Universitet). SLU har mycket små testodlingar av perenn stråsäd på gården. Här
finns också en demonstrationsodling av ca 150 olika perenner, träd, buskar och örter som på olika
sätt kan användas till livsmedel.
Under dagen ges två möjligheter till gårdsvandringar (ca 2 timmar) då vi tittar på bland annat
agroforestryplanteringar, några rader med flerårig spannmål, flyttbara väderskydd för djuren med
dess hantering av ströbäddar, reläodling av höstvete, höstärter med mera. Mellan
gårdsvandringarna håller vi en workshop där vi presenterar projektet med klimatsmarta åtgärder
på fyra olika ekologiska gårdar i Sverige – med fokus på agroforestry.
12.00
Lättare lunch serveras
12.45
Introduktion följt av gårdsvandring
15.30 - 16.30 Fika och workshop klimatåtgärder – fokus agroforestry
17.30
20.00

Introduktion följt av gårdsvandring
Kvällsfika serveras. Övrig information om projekten samt samtal kring agroforestry
och andra frågor kring hållbart lantbruk. Avslutning ca 21.00.

Hitta hit: Hånsta 74 (Östergärde) ligger 2,5 km från järnvägsstationen i Vattholma, 2 mil norr om
Uppsala. Adress: Hånsta 74, 743 92 Vattholma, koordinater (WGS84): 60.01017, 17.69779
Vi kan hämta vid järnvägsstationen, ring 018-35 04 00
Hela dagen är kostnadsfri, men anmäl gärna i förväg att du kommer till
niels.andresen@ekolantbruk.se eller ring eller skicka SMS till 0703809896

Arbetet med klimatåtgärder på ekologiska gårdar (SOLMACC) finansieras av EU via Life+, med delfinansiering från Ekhagastiftelsen

