
Program Region Väst 

20 november 

13.30  Samling för gårdsvisning hos 
familjen Jakobsson, Halebacken. 

Höstmöte, Vänersborg 

15.00 MegaLegumes, Framtidens Grö-
dor och gröna baljväxter. 

16.00 Fika med smått och gott. 

16.30 Wargön Inovation 

17.15 Bondens Nära I Nyköping 

18.00 Riksstyrelsen informerar  

18.30 Ekologisk Middagsbuffé 

Hitta hit och anma lan. 

Anmälan bindande senast 10 nov. Ange 
namn och fakturaadress; Tina Åkesson 
0730533228, akesson_karra@yahoo.se 
 

Kostnad inkl. fika och middag, 385 kr 

Betala med Swish 123 656 644 61 ange 
Väst + namn. Eller faktura kommer. 

Studiebesök: Halebacken 140, 462 93 
Vänersborg, 076-219 18 87. 

Föreläsningar och middag:                
Lagergrenska Huset, Residensgatan 18, 
462 30  Vänersborg. Parkering på tor-
get framför eller på Sanden vid 
Dalbobron. Eller ca 500 m promenad 
från  tågstationen. 

Inbjudan till Höstmöte 
Va lkomna till Ho stmo te med middagsbuffe  fo r ekologiska 

lantbrukare i Halland, Skaraborg, Va rmland, Va st, Ö rebro.   
STUDIEBESÖK PÅ  HALE-
BACKEN 

För den som vill inleder vi med ett studie-
besök hos familjen Jacobsson. Ett dikostall 
byggt 2019 med plats för ca 60 kor med 
kalv. Byggt med öppen långsida, skraput-
gödsling, djupströbädd och rälshängd strö-
maskin. 

MEGALEGUMES, FRAMTI-
DENS GRÖDOR OCH 
GRÖNA BALJVÄXTER 

Allt fler kunder efterfrågar växtbaserade 
och närproducerade produkter, i sam-
klang med hälso- och miljömål och den 
svenska livsmedelsstrategin. Cecilia Sassa 
Corin, matkonsult och Marie Hanson, hor-
tonom, från Hushållningssällskapet Västra 
berättar om erfarenheter från projekten 
MegaLegumes och Framtidens Grödor. 
Peter Eriksson berättar om förstudien 
Gröna Baljväxter. Provsmakning av kladd-
kaka på åkerbönemjöl och hummus av 
bondböna och sötlupin utlovas! 

BONDENS NÄRA  

”Bondens nära” är ett koncept för gemen-
sam försäljning där lokala producenter 
varje torsdag bemannar en ”närbutik” på 
ett kafé i Nyköping. ”Bondens lära”  är en 
mötesplats för intresserade konsumenter 

och kunder att träffa lokala odlare/bönder 
att samtala om mat o dess produktion. 
Erika Olsson ordförande i Sörmlands Mat-
kluster driver med sin man Onsberga gård 
och är en av initiativtagarna till ”Bondens 
nära”. 

WARGÖN INNOVATION 

Svensk ull i lokalproducerade kläder kan 
snart vara en möjlighet genom Svensk 
ullinnovation – ett projekt med syfte att 
digitalisera och automatisera den in-
hemska värdekedjan. Även innovations-
tävlingen Framtidens material o metod för 
jordbruket; vinnande bidraget Viridi Fibra 
har utvecklat en förnyelsebar och biolo-
giskt nedbrytbar produkt, som kan ersätta 
befintliga odlingsdukar till jordbruket. 

EKOLOGISKA LANTBRU-
KARNA - PÅ GÅNG! 

På riksnivå har vi det senaste året fokuse-
rat på kampanjen Eko-september, att ta 
fram marknadsfakta och priser för svenska 
ekoråvaror, utvecklat appen Ekoför-
medlingen, påverkat kommande ekostöd i 
CAP och att arrangera angelägna träffar 
för ekobönder, av ekobönder. Med repre-
sentant från riksstyrelsen diskuterar vi hur 
vi bäst fortsätter bygga Ekosverige.  

Moderator för dagen 

är Märta Jansdotter 

mailto:akesson_karra@yahoo.se

