
 

Program Region Öst 

14 november 

09.30 Fika  
10.00 Distriktsstyrelsen och moderator 
Maria Lagneby hälsar välkommen. 
10.10 Mötesplatser och relationsmat. 
11.20 KRAV -  Starkare varumärke med 
bonden I fokus.  
12.00 Lunch 
13.15 Riks informerar och livet på Lovö 
Prästgård.  
14.20 Mitt liv som stjärnkock 
15.00 Avslut och fika  

Hitta hit och anmälan. 

Anmälan bindande senast 4 november. 
Ange namn och fakturaadress till: Gun-
nel Sigurd, gunnel.sigurd@gmail.com 
telefon  0706-98 62 20  

Kostnad inklusive fika och lunch 385 kr. 

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

Föreläsningarna hålls på: 

Stiftelsen Forum 
Södra Långgatan 15-17 
572 55 Oskarshamn                                                      
Vill du bo över bokar du själv  på tele-
fon 0491-15800 . 

Inbjudan till Höstmöte 
Höstmöte för ekologiska lantbrukare i Jönköping, Sydost, 
Östergötland, Gotland och Sörmland. 

Ekologiska Lantbrukarna inga r i den a tga rdsplan Jordbruksverket tagit fram fo r 
att na  ma len med o kad andel jordbruksmark som odlas ekologisk . Vi a r en del av 
Livsmedelsstrategin genom kampanjen ”Helt enkelt eko”. Det a r en a ra och ocksa  
en sja lvklarhet att inga  i strategin- vi har lo sningarna och viljan att na  ma len!  
 

Vi ser fram emot en dag med ma nga nya mo ten, da r vi fa r la ra ka nna varandra 
och utbyta erfarenheter och ocksa  inspireras av va ra talare. 
 

Väl mött i Oskarshamn på Stiftelsen Forum detta Höstmöte 2019! 

Mötesplatser och relat-
ionsmat.  
Maria Lagneby, Kon-
sult, verksam inom tu-
rist- och beso ksna ringen 
i familjefo retaget Grim-
bergs ga rd. Som Permakulturdesigner 
vill hon vara med och bidra till en mer 
ha llbar livsmedelsfo rso rjning, da r vi 
skapar en relation mellan dem som 
producerar och konsumerar. Vi fa r 
ho ra om relationen till maten, som 
ma nga har tappat och relationen mel-
lan olika delar av leden i produktions-
kedjan! 

KRAV - Starkare varumärke 
med bonden i fokus.  
Jonas Carlberg, Af-
fa rsomra deschef  Lant-
bruk, KRAV, ger oss en 
inblick i hur KRAV ar-
betar och utvecklar 
reglerna fo r certifierad produktion. 
KRAV a r Sveriges mest ka nda miljo -
ma rkning av mat och samarbetar med 
flera fo retag och organisationer, var 
av  Ekologiska Lantbrukarna a r en av 
dem. Jonas vill ga rna ha input om hur 
KRAV kan se ut framo ver. Certifiering-
en a r en viktig del av va rt merva rde- 
en vinst! 
 
 

 

Riks informerar och livet 
på Lovö prästgård 

Elin Rydström, Riks-
styrelsen. Vi fa r ho ra 
vad Ekologiska Lant-
brukarna arbetar med 
och hur det ser ut 
frama t. Vi fa r ocksa  en inblick i Elins 
vardag pa  Lovo  Pra stga rd. 

Lovo  Pra stga rd var en av de fo rsta 
ga rdarna att leverera ekomjo lk till Arla 
och har Sveriges sto rsta Arla minior 
verksamhet. A ven annan kursverksam-
het och ga rdsbutik inga r pa  den kli-
matsmarta ga rden. 

Mitt liv som stjärnkock 
och vikten av ekoråvaror 

Ulrika Brydling, va lka nd 
stja rnkro gare och kock, 
med ma nga stra ngar pa  
sin lyra (eller mandolin..) 
ger oss en spa nnande 
resa i kockarnas va rld och betydelsen 
av ekomaten! Genom fo reningen 
Ekokockar sprider hon kunskap om 
ekologisk matlagning och fo rela ser fo r 
gymnasieungdomar pa  hotell och re-
staurang – framtidens anva ndare av 
det vi producerar. Ulrika a r dessutom 
va ldigt inspirerad av oss producenter! 

 


