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Julen närmar sig, och 2019 går mot sitt slut. Under året har
Länsstyrelsen, LRF och Region Sörmland tillsammans jobbat med att
implementera livsmedelsstrategin. Vi har bland annat haft workshops,
seminarier och spridit information på publika evenemang. Nu blickar vi
framåt och börjar planera våra aktiviteter och insatser för 2020.
Har du tips på aktiviteter, nyheter eller något annat vi kan lyfta i nästa
nyhetsbrev? Kontakta gärna vår projektledare!

Öka kunskapen hos konsumenter
Under våren 2020 kommer Bondens Nära i
Nyköping genomföra ett projekt om
matproduktion, mat och klimat, och matkultur.
Projektet, Bondens Lära, består av 10
föreläsningar. Syftet är att öka konsumenters
medvetenhet kring vad matproduktion och
matkultur innebär, och vad deras val i affären har
för påverkan på omvärlden. Vill du veta mer om
föreläsningarna? Besök Bondens Nära i Nyköpings
facebooksida!

Få hjälp med att sälja bättre
Hushållningssällskapet erbjuder
livsmedelsproducenter och förädlare
subventionerad rådgivning för att korta
livsmedelskedjan. Du som företagare får hjälp med
hur du ska sälja dina produkter och kunna tjäna
mer. Är du intresserad av att veta mer? Besök
hushållningssällskapets webbplats eller kontakta
AnnaKarin Landin på
annakarin.landin@hushallningssallskapet.se.

Nyfiken på jordhälsa?
Den 14 februari anordnas en föreläsning om
jordhälsa och regenerativa odlingsmetoder.
Föreläsaren Jon Orwendal kommer prata om hur
man med hjälp av mikrobiologin i marken kan
stärka jordhälsan och öka markens kolinlagring. Du
kan läsa mer på länsstyrelsens webbplats.
Evenemanget är ett samarbete mellan
länsstyrelsen och ekologiska lantbrukarna, och
kommer vara i Öknaskolans gymnastiksal.
KALENDERN
> Den 28 januari kan du som är, eller vill bli,
ekologisk trädgårdsproducent lära dig mer om
försäljning och logistik i länsstyrelsen regi.
> Den 25 februari anordnar länsstyrelsen en
endagarskurs i sociala medier och marknadsföring
för ekologiska producenter
> 14 mars är det dags för korv- och brödfestivalen,
läs mer hos Sörmlands matkluster
TIPSET!
SLU Future Food är en plattform som utvecklar
forskning och samverkan för hållbara
livsmedelssystem. Här kan du bland annat läsa om
hur vi kan producera mat i kris, lyssna på en podd
om hållbar mat eller se inspelade föreläsningar. Gå
in på SLU:s hemsida och klicka dig vidare till Future
Food för att läsa mer.

Vill du veta mer om livsmedelsstrategin? Gå in på länsstyrelsens webbplats eller kontakta Karin Larsson,
projektledare för den regionala livsmedelsstrategin

