
Framtidens lantbruk i Norrtälje kommun - 
ekonomi och ekologi

Norrtälje Naturvårdsstiftelse ordnar i samarbete med LRF Mälardalen två seminarier som ska handla om 
hur lantbruket utvecklats på senare tid, vad vi kan vänta oss av framtiden och framför allt hur vi vill att 
lantbruket ska se ut. Vad ska bevaras, vad ska förändras och hur ska det gå till?

Seminarierna är en del av projektet Värdefull odlingsbygd som drivs av Norrtälje Naturvårdsstiftelse och 
de genomförs med stöd från Roslagens Sparbanks stiftelser, Hushållningssällskapet och WWF 
Världsnaturfonden. 

Program

Seminarium 1. Utveckling eller avveckling
Tisdag 9 februari på Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2 i Norrtälje.

Strukturomvandlingen inom svenskt jordbruk har varit dramatisk under de senaste decennierna. 
I Norrtälje kommun har det lett till omfattande nedläggning av gårdar och igenväxning. Kommer vi att ha 
något jordbruk i framtiden och vad krävs av oss för att vi ska få behålla och utveckla det vi har?

18:00 Introduktion
18:15 Föredrag

•	 Carin Martiin, agrarhistoriker på SLU Ultuna: Strukturomvandling i Svenskt jordbruk   
•	 Kristina Nigell, avdelningen för landsbygd, länsstyrelsen i Stockholm: Regional livsmedelsstrategi  
 och nya RUFS 
•	 Sture Johansson, regionförbundsordförande, LRF Mälardalen: Livsmedelsproduktion och ekonomi
•	 Jan Wärnbäck, talesperson jordbruk på WWF: Politik och praktik för ekologiskt hållbart jordbruk

19:45	Vi	bjuder	på	fika
20:00 Panelsamtal med publikens deltagande
20:30 Slut

Moderator under de två seminarierna är Ann-Helen Meyer von Bremen, journalist, 
debattör och författare till bl.a. boken Makten över matkassen.

Välkommen!

Carin Martiin Kristina Nigell Jan WärnbäckSture Johansson



Program forts.

Seminarium 2. Mjölk eller havredryck?
Torsdag 18 februari på Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2 i Norrtälje

På	senare	tid	har	betesdjuren	debatterats	flitigt	och	ofta	har	det	handlat	om	de	resurser	produktionen	tar	
i anspråk, vilken betydelse djuren har för biologisk mångfald och vilken mängd utsläpp av klimatgaser 
de gör sig skyldiga till. Hur ska jordbrukarna i Norrtälje kommun satsa för att bedriva ett ekonomiskt och 
ekologiskt hållbart jordbruk?

18:00 Introduktion
18:15 Föredrag

•	 Anette Gustawson, ekologisk mjölkbonde, opinionsbildare och debattör: Mjölkproduktionens         
 betydelse för samhället
•	 Elin Röös, forskare SLU Ultuna: Livsmedlens miljöpåverkan
•	 Anders Jacobson, naturtypsansvarig odlingslandskap på ArtDatabanken: Betesdjurens betydelse  
 för biologisk mångfald och landskapets utveckling

19:45 Fika
20:00 Panelsamtal med publikens deltagande
20:30 Slut

Anette Gustawson Elin Röös Anders Jacobson

Särskilt tack till Roslagens Sparbanks stiftelser för ekonomiskt stöd!

Mer information:
www.norrtaljenaturvardsstiftelse.se
www.vardefullodlingsbygd.tumblr.com

OBS! Antalet platser är begränsade. Du anmäler dig till seminarierna genom att kontakta 

Tobias Nilsson, Norrtälje Naturvårdsstiftelse
Tel: 070-999 63 25
E-post: tobias@naturvardsstiftelse.se

Åsa Wärlinder, LRF Mälardalen
Tel: 0171-417 644
E-post: asa.warlinder@lrf.se


