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– Vi hoppas att vi lyckas sprida kunskap om norra Sveriges lantbrukares fördelar 
och utmaningar säger Sara Byström, Platschef Öjebyn Agro Park.

In i det längsta hoppades arrangörerna av Öjeby Lant-
bruksmässa att man skulle kunna genomföra mässan 
som skulle hållas för tredje året i rad på Öjebyn Agro Park.

Årets Öjeby Lantbruksmässa blir digital

Utifrån rådande läge väljer nu 
arrangörerna av Öjeby Lantbruks-
mässa att ställa om och istället 
presentera stora delar av årets 
innehåll i digital form. Mässan 
skulle ha genomförts den 26-27 
augusti med skörd som tema.

– Att ställa in är inte ett alternativ 
för oss, vi väljer istället att ställa 
om och kommer att presentera 
så mycket vi kan i digital form 
så långt det går, säger Beatrice 
Ramnerö, projektledare Gröna 
Näringar och fortsätter, vi väljer 
att se omställningen från fysisk 
till digital mässa som en möjlig-
het till att fler ska kunna ta del av 
mässans innehåll.

Genom att erbjuda utställarna 
möjlighet att delta i mässans 
olika delar digitalt kommer man 
fortfarande kunna dela med sig av 
nyheter, maskindemonstrationer, 
hålla i webinarier och föreläs-
ningar. Under mässan kommer 
även fältvandringar livesändas, 
Gropen filmas och visas i 360° 
och paneldiskussioner anordnas 
med möjlighet att ställa frågor 
direkt till deltagarna.

– Det är såklart inte helt lätt att 
ställa om till en digital mässa, 
men vi hoppas att årets spän-
nande satsningar och innehåll 
ska locka många att vilja delta 
och att vi lyckas sprida kunskap 

om norra Sveriges lantbrukares 
fördelar och utmaningar, även 
till andra delar av landet genom 
detta säger Sara Byström projekt-
ledare Hushållningssällskapet 
Norrbotten-Västerbotten.

Nästa år genomförs mässan den 
25–26 augusti, då med protein 
som tema.

Kontakt
Sara Byström, Platschef Öjebyn 
Agro Park, Hushållningssällskapet 
070-107 66 87

Öjeby Lantbruksmässa arran-
geras av projektet Gröna 
Näringar och Hushållningssäll-
skapet, i samarbete med LRF och 
Länsstyrelsen Norrbotten.

Premieringsförrättare: Elisabeth Ljungstorp

Norrbotten: 29/8 Luleå Ridklubb
Västerbotten: 30/8 Hippologum i Umeå

Läs mer på hushallningssallskapet.se/kalender

Sommarpremieringar
Så odlar du frilandsgrönsaker 
i norra Sverige
Genom ett samarbete mellan Hushållningssällskapet och 
Länsstyrelsen lanseras nu nya odlingsbeskrivningar för 
den som vill komma igång med sin odling.

Det är Ann-Kristin Isaksson, 
trädgårdsrådgivare vid Hushåll-
ningssällskapets Öjebyn Agro 
Park och Elisabeth Öberg, träd-
gårdsrådgivare inom projektet 
Nära Mat som tagit fram skriften.
Ann-Kristin Isaksson menar att 
odling av grönsaker i Norrbotten 
har stora möjligheter att lyckas.

– Odlingsförutsättningarna kan 
variera en hel del och det lokala 
klimatet kan skilja mycket på korta 
avstånd, men med de rätta sort-
erna, en bra odlingsteknik och 
med hjälp av de ljusa dagarna och 

nätterna under sommarhalvåret, 
kan man få fram fina produkter 
som är mjälla, har en god smak 
och har ett högt näringsinnehåll, 
säger hon och fortsätter:
– Skriften är tänkt som en hjälp 
till exempelvis redan etablerade
odlare, lantbrukare som vill 
komplettera sin produktion med 
grönsaksodling eller till nybörjare 
som vill starta en odling. 

Odlingsbeskrivningarna finns att 
ladda ner gratis på Nära mats och 
Hushållningssällskapets respek-
tive hemsidor. 

Lediga kontorslokaler 
i centrala Luleå
Välkommen på visning – och tveka inte att 
höra av dig med dina frågor. 
Kontakt: Veronica Landström, 0920-244 181 
veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se
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Din genväg till 
kurser, seminarier 
och utbildningar.

www.facebook.com/hsbdac

Välkommen att kontakta oss!
Kostnadsfri trädgårds-
rådgivning via telefon
Trädgårdstelefon: 018-15 26 00 - Öppen från och med 1 april. 
Telefontider april-september: måndag-torsdag: kl. 9-12. 
Måndag och torsdag kl 18-20. OBS! Under juli endast måndag 
och torsdag kl. 18-20. Trädgårdsrådgivare från Norrbotten-
Västerbotten når du måndagar kl. 9-12 april till september.

Ha en skön sommar!

Under sommaren har vi begränsad bemanning vilket medför att vi 
kommer hålla telefonväxeln stängd mellan 6/7-2/8. Lämna gärna ett 
meddelande på våra direktnummer eller med e-post så återkopplar vi 
så fort vi kan. Kontaktuppgifter till våra rådgivare hittar du på 
www.hushallningssallskapet.se

Vi driver utvecklingen framåt
Aktuella projekt i norr

More NP BIZ – ett projekt i 
samverkan mellan universitet i 
norra Finland och LTU i Luleå, 
I projektet ska en demotork 
byggas vid Öjebyn Agro Park, 
för torkning av vilda och odlade 
växter. Även en mobil tork byggs. 
Anläggningarna ska vara till nytta 
för företag som förädlar vilda och 
odlade växter för livsmedels-, 
hälso- och kosmetikaändamål.

Marknadssamverkan kött – 
genomförs i Västerbotten för att 
stödja samverkan mellan kött-
producenter för att identifiera och 
bearbeta nya marknader. 

Mat från Bonden – genomförs 
i Västerbotten som en utveckling 
av den mycket uppskattade ”Bon-
dens Egen Marknad”. Syftet är att 
hitta fler arenor för gemensam 
försäljning av småskaligt föräd-
lade lokala livsmedelsprodukter. 

Kompetenscentrum ”Mat i 
Norr” – syftet är att utveckla ett 
virtuellt och fysiskt kompetens-
centrum för förädling av lokala 
råvaror. Visionen är ett fysiskt 
centrum vid Öjebyn Agro Park 
med insatser som genomförs på 
olika platser i både Västerbotten 
och Norrbotten. Kompetens ska 
byggas i företagen och i sam-
verkan mellan olika regionala 
aktörer som gastronomiprogram-
met i Umeå samt olika lokala 
och regional beslutsfattare och 
stödstrukturer. 

Som medlem stödjer du vårt arbete för att utveckla 
landsbygdens företag. Här är några exempel på 
utvecklingsprojekt som vi driver just nu. 

Övriga projekt pågår som 
planerat och några avslutas 
under 2020-21, eftersom vi 
går in i en ny programomgång 
och den gamla avslutas. 
Kontakta oss om det är något 
projekt som är intressant för 
dig och din verksamhet. 

På hushallningssallskapet.se/
kalender hittar du aktuella 
kurser, seminarier, workshops 
och andra aktiviteter för 
dig som är hungrig på den 
senaste kunskapen.

Surfa in och se vad vi kan 
erbjuda just dig!

När du vill utveckla dig 
själv, din produktion eller 
dina affärer


