
LANTBRUKET OCH DEN BIOLOGISKA 
MÅNGFALDEN
I samverkan med Ekologiska lantbrukarna med stöd från
Jordbruksverket för att stärka den Svenska 
Livsmedelsstrategin.

Maria Gardfjell och Hans Hiller, länsförbundet Uppsala
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Rapportsläpp

Öppen gård

Studiebesök
Temahelg

Lunch på ekogård Kretsbesök

Rapportskrivande

22 maj

Återbesök

v.406-7 majt.o.m feb våren maj/juni sep/okt hösten



Aktiviteter 2023

• Temahelg – prel. 6-7 maj tillsammans med miljövänliga 
veckan
Inbjudna talare, paneldebatter och gruppdiskussioner 
om frågor som rör både produktion och konsumtion av 
livsmedel. T.ex. exploatering av jordbruksmark, 
livsmedelsstrategin, vår rapport m.m. 

• Rapportsläpp – 22 maj Biologiska mångfaldens dag
Slutsatserna från rapporten presenteras och diskuteras 
med inbjudna talare på ett seminarium i Sthlm. 
Samtidigt tas exempel fram på lokala aktiviteter som 
kan genomföras för att stärka påverkansarbetet.

• Öppen gård – slutet av maj
Allmänheten bjuds in till en gård i Uppland och en i 
Skåne för att få inblick i den ekologiska produktionen 
och slutsatserna i vår rapport.

3

Studiebesök – vår och höst
För intresserade medlemmar som vill lära sig mer om 
ekologiskt lantbruk och diskutera möjligheter och 
utmaningar framåt. På två gårdar, i Skåne och 
Uppland, på våren med uppföljande besök under 
hösten.

Lunch på ekogård – hösten
Två tillfällen i Skåne respektive Uppland där det ena 
tillfället riktar sig till handeln/livsmedelsföretag och det 
andra riktar sig till lokal/regional/nationell politik.

Kretsbesök – t.ex. miljövänliga veckan
De kretsar som är intresserade av att få till samarbete 
med en ekologisk bonde kan höra av sig till oss så 
försöker vi, genom Ekologiska lantbrukarna, matcha 
samman er med en lokal bonde. 

Preliminär planering där utgångspunkten för aktiviteterna är våra regionala scener i Skåne och Uppland för att 
testa koncept som sedan kan spridas vidare till intresserade.
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Studiebesök på Björkby Gård, Almunge



5

Fältvandring med ekobonde Fredrik Kjellröier och Centrum för Naturvägledning, SLU

Möta djur på naturbetesmarker och biologisk mångfald, lära känna ett lantbruk, köpa 
färsk mjölk!

Frågor för dagen:

Att producera mat och värna om det artrika odlingslandskapet

Miljörörelsen och bonden – hur hjälps vi åt?
• Hur kan vi lyfta våra bönder?
• Hur värnar vi om den lokala landsbygden?
• Hur får vi ut fler naturintresserade i vårt vackra odlingslandskapet?

Studiebesök på Björkby Gård, Almunge



Öppen gård på Hagby Gård, Almunge
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Öppen gård på Hagby gård, Almunge
Allmänheten bjuds in till en heldag med aktiviteter i odlingslandskapet.

• Fältvandringar med biolog och samtal med bonden Jozef Schimmel

• Klappa lamm och hälsa på kalvarna

• Naturbingo

• Gårdsbutik och café med gårdens delikatesser

• Prata matsystem, markanvändning, våtmarker, biologisk mångfald och solceller 
med Naturskyddsföreningens sakkunniga
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