Ekologisk produktion
– omläggningskurs för rådgivare
19 april 2018

Är du rådgivare inom växtodling eller djurhållning och intresserad av att
ge råd till blivande ekologiska lantbrukare odlare? Då är detta
grundkursen för dig!

Du får introduktion av erfarna rådgivare
Jordbruksverkets experter och erfarna rådgivare inom ekologisk produktion
introducerar dig för regelverket, marknaden och utmaningarna inom olika
produktionsgrenar. Du får sedan en distansuppgift att lösa.
Ta chansen att få en bra bas inför länsstyrelsernas upphandlingar av
rådgivning till ekologiska rådgivare och att nätverka med de redan erfarna.

Anmäl dig senast den 4 april
Omläggningskursen är den 19 april 2018 på Hotell Högland, Nässjö. Det är
kostnadsfritt att deltag men var och en betalar kaffe och lunch med kort på
hotellet under dagen 318 kr exkl. moms. Dagen börjar kl. 09:30 med kaffe
och slutar kl. 16:30. Anmäl dig senast den 4 april på
www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier
Kontaktperson Ann-Marie Dock Gustavsson 036-15 89 32

www.jordbruksverket.se

Program Ekologisk produktion
– omläggningskurs för rådgivare 19
april 2018

Torsdagen den 19 april
09.30 – 10.00

Kaffe

10.00 – 10.15

Inledning och presentationsrunda

Ann-Marie Dock Gustavsson

10.15 – 10.30

Ekologisk produktion i Sverige

Katarina Holstmark

10.30 – 11.00

Regler till ekologisk produktion

Dan-Axel Danielsson

11.00 – 11.30

Utmaningar i olika grödor vid omläggning

Ann-Marie Dock Gustavsson

11.30 - 12.00

Utmaningar för olika djurslag vid omläggning

Birgitta Johansson

12.00 – 13.00

Växtodling
Gödsling och ogräs
Katarina Holstmark

13.00 – 14.00

Lunch
Omläggning av växtodling på
växtodlingsgård Per Ståhl
Omläggning av växtodling på
djurgården Per Ståhl

15.00 – 15.30

Kaffe

15.30 - 16.10
16.10 - 16.30

www.jordbruksverket.se

Husdjur
Omläggning till ekologisk mjölkproduktion.
Margareta Dahlberg
Omläggning till ekologisk grisproduktion
Ingela Löfquist
Omläggning till ekologisk nötköttsproduktion
Margareta Dahlberg
Omläggning till ekologisk lammproduktion Ingela
Löfquist

Gemensam avslutning
Så här jobbar jag med rådgivning i ekologisk produktion, Per Ståhl, Margareta
Dahlberg
Så går vi vidare med distansuppgift, omläggningsprogram och ekoresa.
Dan-Axel Danielsson

