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Nyhetsblad för dig som är lantbrukare

Agro Örebro - Samverkan för dig som är livsmedelsproducent
En ökad och hållbar svensk livsmedelsproduktion och ökad konkurrenskraft, hur når vi dit? En pusselbit är
ökad samverkan mellan företag i livsmedelskedjan. Nu startar Agro Örebro sin verksamhet. Vill du följa med
i vad som händer, hör av dig till Johan Hedström och Malin Myhrberg.
Tanken med Agro Örebro att skapa en neutral
samverkansarena, en slags mötesplats där företagare
från olika delar av livsmedelskedjan kan mötas i olika
former. Målet är att främja affärsutveckling och
innovation för livsmedelsproducenterna i Örebro län.
Johan Hedström är projektledare för Agro Örebro.
Han menar att de, som en neutral aktör för länets
livsmedelsproducenter, kan bidra bland annat genom
att samla viktig information och se till att den finns
tillgänglig för de som berörs.
- En viktig del i verksamheten är att stimulera och
driva projekt som skapar förutsättningar för ökad
konkurrenskraft, säger Johan.
Det är den ideella föreningen AgroÖst, som också
driver projektet och AgroSörmland, som har sökt
pengar från Landsbygdsprogrammet för att starta upp
Agro Örebro. Magnus Börjesson, styrelseordförande i
AgroÖst ser positivt på möjligheterna att utveckla
livsmedelskedjan i länet.

Kursdag i fält, potatis och IPM
I mitten av september blir det en träff i Östernärke.
Vi studerar och diskuterar olika alternativ för
blastdödning i fält. Sedan blir det en kortare
genomgång av sommarens odling, integrerad
bekämpning och utfall av beslutsstöd för bladmögel.
Medverkande: Åsa Rölin, Potatiskonsult Åsa Rölin
AB, Lars Danielsson Tuber Ad.
Anmäl ditt intresse till Åsa Rölin
asa.rolin@potatiskonsult.se, 0790-74 54 24

- Inom regionen finns många styrkor att ta vara på
och alla vinner på samverkan – på så vis blir insatserna
effektivare, säger Magnus.
Agro Örebro vill gärna ha kontakt med dig som är
intresserad av att delta eller bara få information om
vad som händer i verksamheten. Hör av dig till Johan
eller Malin och lämna kontaktuppgifter så får du mer
information. Det behövs inte mer än ett mejl.
Under sommaren kommer Agro Örebro också lansera
en webbplats.
Kontakt Agro Örebro
Vill du följa vad som händer på Agro Örebro?
Få information och inbjudningar till aktiviteter?
Hör av dig till:
Johan Hedström, Johan.hedstrom@agroorebro.se,
073-762 22 63
Malin Myhrberg, Malin.myhrberg@agroorebro.se,
072-995 90 31

Greppa Näringen på Brunnby
3 och 4 juli 2019
Besök oss och vår markpackningsdemo på
MarkVårdsCentrum.
Här kan du också se och diskutera mycket annat
som handlar om markvård, den som är basen till
odlingen. Bland annat olika filtermaterial till
täckdikning, täckdikning, markpackning, kalkning,
dikesunderhåll, täckdikesunderhåll
och mellangrödor.

Fältvandring – från restaurering
till restaurang

Slåtterkurs 21 och 30 juli

18 juni, 10.00 - 15.00, Åkesberg, Stora Mellösa

Tivedstorp 30 juli, 08.30 – 15.30

Välkommen till en inspirerande fältvandring hos Pär
och Marie Nordström, om att restaurera och återställa
gamla betesmarker och om att starta upp ett lantbruksföretag. På plats finns också husdjursrådgivare
Margareta Dahlberg, MD Lantbruksråd, som diskuterar
naturbete kontra vallbete. Vi besöker även Bittinge
Gårdsbutik, Rolf och Solveig Jonsson som tillhandahåller närproducerade varor och säljer köttlådor från
Åkesberg. Kaffe och smörgås serveras från klockan 10.

Välkommen till en dag med lieslåtter. Lär dig allt du
behöver veta för att kunna slå ängsmarker på bästa sätt.

Rikkenstorp 21 juli, 08.30 - 15.30

Kjell Gustafsson, Ängagärdets Natur och Kultur i
Växjö, lär oss vilka lieblad som passar till olika ändamål, hur liebladet jordläggs och hur orvet ska vara
anpassat efter den som slår. Hur man slipar en lie och
håller den vass med bryne och sticka samt hur man
slår för att få ett bra resultat utan att få ont i ryggen.

Tänk på smittorisken – ta på rena stövlar

Liar finns att låna men har du egen lie, ta med den så
får du hjälp att ställa in och slipa den.

Kostnad: Fältvandringen är kostnadsfri. Vi äter lunch
på Verandan, Katrinelunds Gästgiveri. Lunchen betalas
av var och en på plats, 200 kronor.

Kursen vänder sig till dig som är lantbrukare, familjemedlem, eller verksam inom skog och trädgård.

Information: Marie Edvardsson Svärd, 010-224 83 83,
marie.edvardsson@lansstyrelsen.se och Ann-Sofie Hedberg,

010-224 84 26, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se

Anmälan senast 14 juni 2019 via kalendern på
Länsstyrelsens webbplats lansstyrelsen.se/orebro

Information: Yvonne Haglund, 010-224 84 24,
yvonne.haglund@lansstyrelsen.se.
Anmälan senast 15 juli för Rikkenstorp och 24 juli
för kursen i Tived. Anmälan görs i kalendern på
länsstyrelsens webbplats. Där finns också mer praktisk information om träffarna.

Studieresa till Borgeby fältdagar
26 - 27 juni , 07.00 - ca 23.00
Välkommen att följa med på en tvådagarsresa till Skåne och Borgeby Fältdagar.
Dag ett, på väg ner till Skåne gör vi två studiebesök. Dag två tillbringar vi på mässan. Borgeby Fältdagar.
Årets tema är ”Vatten”.
Första studiebesöket gör vi hos Mikael Wik på Adelövs gård, två mil utanför Gränna. På gården finns en
vedeldad fjärrvärmeanläggning och vindkraft, ekologiska kycklingar och mjölkkorna har nyligen ersatts med
dikor. För några år sedan investerade de i en bevattningsanläggning.
Andra stoppet gör vi på Wapnö Gård utanför Halmstad. På Wapnö jobbar de med begreppet Härproducerat®,
det vill säga att både råvara och förädling finns på samma gård. Det finns biogasanläggning, mejeri, charkuteri,
bryggeri, växthus och restaurang som förädlar allt som gården ger.
Kostnad: Resan kostar 1900 kronor plus moms. I det ingår resa, mat, inträde på mässan, studiebesök och del i
dubbelrum på hotell i Malmö. Enkelrum kostar 400 kronor extra och beställs i samband med att du anmäler dig till
resan. Anmälan är bindande.
Anmälan senast 14 juni till Helena Åkerhielm, 010-224 84 27, helena.h.akerhielm@lansstyrelsen.se eller
Therese Erneskog, 070-939 04 86, therese.erneskog@lansstyrelsen.se.
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