I SAMARBETE MED

Jordbruksverket har i fyra utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för 44 projekt,
i syfte att främja produktionen och konsumtionen av
ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den
nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen.
Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.
Här kan du läsa om vad som pågår i några av projekten.

En glad nyhet
AGROVEKTOR.SE

Uppskattad utbildning om
svenska ekobaljväxter fortsätter
Refarm Linné driver ett projekt med teori,
dialog och matlagning riktat till måltidspersonalen i offentlig sektor. Målet är att
höja kunskapen om ekologiska råvaror
i det offentliga köket. Utbildningen får
högt betyg av deltagarna.
Ett 100-tal kockar har under projektets
gång tagit del av utbildningen. I och med
Coronautbrottet har utbildningsdagarna
fått läggas på is och flyttas fram.
– Vi åkte hem efter en lyckad utbildningsdag 11 mars och därefter har vi inte
kunnat genomföra några ytterligare träffar förrän förra veckan igen. Vi har hållit
liv i projektet genom digitala utbildningar när det gäller organisationsstöd och
inspiration, men nu kommer vi äntligen
förhoppningsvis att kunna genomföra ytterligare några fysisk utbildningsdag under höstlovet. Vi är också glada att vi fått
möjlighet att skjuta fram projektet under
2021, säger Jens Vikingsson, som är verk-

samhetsledare hos Miljöresurs Linné.
Utbildningen har fått högt betyg av deltagarna, 4,5 av 5 möjliga i snitt. Konsumtionen av ekologiskt har också fortsatt att
öka i den offentliga verksamheterna. Det
finns ofta skriftliga mål i de flesta offentliga verksamheter om hur man ska närma sig regeringens ekomål eller Agenda
2030, till exempel. I utbildningen diskuteras hur man på ett bra sätt kan närma
sig de uppsatta målen utifrån ökad användning av svenskt ekoprotein. Man har
bland annat testlagat svenskodlad ekologisk gråärt och bruna bönor,
– Det går inte att isolera ekofrågan från
hållbarhetsfrågorna eller hälsofrågan. Utbildningen belyser bland annat nödvändigheten i en proteinväxling för hållbarhet
och ekonomi. Mindre, men bättre animalier är en av huvudpunkterna, säger Jens
Vikingsson.
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är att Jordbruksverket fått medel för den kommande treårsperioden
för ytterligare främjande av ekomarknaden. Totalt 75 miljoner kronor som fördelas under perioden 2021-2023, 25 miljoner kronor per
år. Mer information om detta kommer när Jordbruksverket tagit del
av regeringsuppdraget i slutet av 2020.

Ekologiska Äpplets Dag lyckad
aktivitet hos Framtidens Frukt
Kunskapen bland konsumenterna om
svenskodlad ekologisk frukt är inte så
stor. Detta vill projektet Framtidens Frukt
ändra på. Det gör man bland annat
genom att skapa mer kontakt mellan
odlare och konsumenter. Initiativtagare
till Framtidens Frukt är odlaren Marcus
Callenbring, Juleboda Gård och växtutvecklaren Kimmo Rumpunen från SLU.
När Agrovektor ringer upp har man precis avslutat Ekologiska Äpplets Dag. Sju
ekologiska äppelodlare runt om i landet
har under den sista helgen i september
haft öppet hus där man kunnat titta på
odlingarna, lära sig mer om dem, provsmaka äpplen och must, njuta av pop up
caféer och familjeaktiviteter.
– Det var första gången vi genomförde
arrangemanget och det
blev jättelyckat, det
kom mycket folk.
Vi marknadsförde ett nytt träd
som vi sålde,
Rosa
Fabian,
det tog slut
med en gång.
Ekologiska Äpplets Dag kommer
att bli återkommande

Anna och Marcus Callenbring,
Framtidens Frukt

i blomning och skörd, säger Marcus Callenbring.
Under året har man i projektet skapat
artiklar och digitalt material som presenterar olika ekologiska äppelodlare
där konsumenten får ökad kunskap och
man skapar ett intresse för svenskodlade
ekoäpplen. Bland annat har en film om
pollinering i ekologisk äppelodling varit
väldigt uppskattad och fått många nerladdningar.
– Materialet vi skapat i projektet är tidlöst och kommer sprida intresse och kunskap länge, säger Malin Toftemar, kommunikatör hos Framtidens Frukt.

Ägg: Fler rådgivare tar
del av mentorsprojektet
Rådgivningen i ekologisk äggproduktion
har fått sig ett uppsving i och med en
satsning på ökad utbildning, nätverkande och mentorskap.
För att öka kompetensen hos Sveriges
rådgivare när det gäller ekologisk äggproduktion drivs ett mentorsprogram,
lett av Åsa Odelros, med långvarig och
stor erfarenhet av ekologisk äggproduktion. Två adepter knöts till programmet
Lisa Schneider, Fjugesta och Maria Karlsson, Tjörn. Tillsammans har man utbildat
sig och tagit del av varandras nätverk på
området.
– Mentorsprojektet syftar till att öka
ekoäggproduktionen och öka kvaliteten
på rådgivningen och att fler rådgivare
ska finnas tillgängliga. Vi jobbar med en
bredd av aktiviteter där vi utvecklar rådgivning och nätverkande, säger Åsa Odelros.
Under resans gång har man knutit fler
rådgivare till projektet och sammantaget
är man nu fem stycken. Gruppen har utökats med Emily Wallström och Marike

Åsa Odelros
Gunnarsson, båda knutna till branschorganisationen Svenska Ägg. Just nu efterfrågas inte så mycket rådgivning till större
ekobesättningar, men gruppen ser tiden
an och räknar med att ökad kompetens
kommer att efterfrågas.
– Vi kommer att genomföra några
kurstillfällen där vi erbjuder utbildning
till fler rådgivare. Ett tillfälle för aktörer i
äggbranschen och ett för andra rådgivarorganisationer och fristående rådgivare,
säger Åsa Odelros.

