
Program Region Mellan 

13 november 

9.30 Fika – ekofralla och kaffe 

10.00 Aktuellt från SLU, EPOK 

10.20 Fleråriga sädesslag– Klimat-
smarta grödor för ett uthålligt jord-
bruk 

11.00  Specialgrödor  

12.00 Agroforestry -Globalt per-
spektiv 

12.30  Lunch i Syltan 

13.30 Träd och buskar– för svensk 
agroforestry 

14.00 Anläggning av alléodlingen  

14.30 Riksstyrelsen informerar 

15.00 Ekofika 

Hitta hit och anma lan. 

Anmälan bindande senast 6 nov till, 
Camilla Strandman 0709- 40 81 95, 
camilla.strandman@gmail.com  
Ange Namn på samtliga deltagare och 
fakturaadress. 
 

Kostnad inklusive fika och lunch, 300 kr 

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

SLU Ultuna, Sal N i Undervisningshuset. 

Aktuellt från SLU, EPOK  

Maria Wivstad ,  SLU 
ekologisk produktion 
och konsumtion (Epok), 
ger ett nuläge kring: 

 Forskning på gång om ekologiskt. 

 Ekologiskt och/eller närodlat? Vilka 
är argumenten. 

Fleråriga sädesslag—  
Klimatsmarta grödor för ett uthålligt jordbruk 

Anna Westerbergh , do-
cent i genetik och 
växtförädling vid SLU, 
Uppsala, intresserar 
sig för framtidens grödor och ett uthål-
ligt jordbruk. Hon arbetar med att ut-
veckla och växtförädla flerårigt vete 
och korn. Anna kommer att berätta om 
sin forskning och framstegen mot ut-
vecklingen av fleråriga sädesslag i Sve-
rige och andra länder samt betydelsen 
av dessa nya grödor för jordbruket och 
miljön.  

Specialgrödor 

Växtodlingsrådgivare, 
Jon Orvendal, ger oss 
en inblick i odlingen av 
olika tröskbara special-
grödor såsom sötlupin, 
linser och gråärt. Han delar med sig av 
sina kunskaper om hur dessa kan ingå i 
en växtföljd och vara en del i regenera-
tiva brukningsmetoder.  

Agroforestry för säker livsmedelsför-
sörjning i ett globalt perspektiv 
Ingrid Öborn, Professor vid 
Institutionen för växtpro-
duktionsekologi; Agrara od-
lingssystem , ger oss en ut-
blick. 

Träd och buskar- För svensk Agroforestry 

Trädgårdsmästare, Martin Gus-
tafsson, berättar om frukt, bär 
och nötter för svenska agrofo-
restrysystem. 

Anläggning av allé-odlingen 
Kjell Sjelin , Ekologisk Lant-
brukare. Fem år med alléod-
ling på ett hektar. Kjell berät-
tar i detalj med bilder hur de 
anlade alléodlingen, erfarenheter av den och 
skördar hittills. 

Riksstyrelsen  informerar 

Sofia Sollén-Norrlin 
verksamhetsledare på 
Ekologiska Lantbrukar-
na.  På riksnivå har vi 
det senaste året fokuse-
rat på kampanjen Eko-september, att 
ta fram marknadsfakta och priser för 
svenska ekoråvaror, utvecklat appen 
Ekoförmedlingen, påverkat kommande 
ekostöd i CAP och att arrangera ange-
lägna träffar för ekobönder, av ekobön-
der. Vi diskuterar hur vi bäst fortsätter 
bygga Ekosverige.  

Framtidsspaning: Agroforestry, 

Ätbara baljväxter och perenna grödor 
 

Välkommen till Höstmöte för alla ekologiska lantbrukare i första 

hand Dalarna, Gästrike– Hälsinge, Västmanland, Uppland.   


