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Vilda och odlade växter i norr
Välkommen till en serie digitala workshops om norra Sveriges möjligheter kring vilda och odlade växter. 

Samtliga träffar genomförs lunchtid och är kostnadsfria. Anmälan är öppen för alla med intresse.

Till anmälan

Denna aktivitet är en del i Hushållningssällskapets projekt 
Kompetenscentrum mat i norr i samarbete med RISE

Växthus- och 
vertikalodling
11 maj kl. 12.10-13.00

Hur ser utvecklingen ut i norra 
Sverige vad gäller växthusodling 
och vertikalodling med spillvärme?  
Vilka grödor kan vi odla idag och 
hur ser framtidsvisionerna ut? Vilka 
är fördelarna med denna typ av 
odling och är det möjligt att försörja 
en hel kommun på grönsaker, året 
runt? Välkommen till denna digitala 
lunchträff där vi får träffa företagen
Containing Greens och Agtira, 
som verkar inom denna framtids-
bransch.

Bärodling 
25 april 12.10-13.00

Hur odlar man jordgubbar och 
hallon i norra Sverige? Och andra, 
lite mer udda bär såsom blåbärs-
try, aronia, åkerbär och havtorn? 
Ann-Kristin Isaksson på Hushåll-
ningssällskapet delar med sig av 
sina kunskaper om bland annat 
lämpliga sorter, odlingstekniker, 
näring, växtskydd och marknad. 
Välkommen!

Bärförädling 
29 mars kl. 12.10-13.00

I norr har vi fantastiska bär, både 
vilda och odlade. Är du nyfiken på 
olika metoder för att förädla bär 
och idéer på vad du kan skapa av 
bär? Kanske du även funderar på 
att komma i gång som småskalig 
företagare för att tillverka produk-
ter av bär och vill veta mer om hur 
du börjar? Välkommen till denna 
lunchträff som leds av Catrin 
Heikefelt, branschansvarig för bär-, 
frukt- och grönsaksförädling på 
mathantverkscentrat Eldrimner.

Agroforestry och 
skogsträdgårdsodling  
14 mars kl. 12.10-13.00

Med odlingssystem där träd, buskar 
och andra perenna växter ingår 
i en planerad samplantering kan 
odlingen, tillsammans med betes-
djuren, skapa hållbar livsmedels-
produktion, minskat behov av fossil 
energi och hög biologisk mångfald. 
Vill du veta mer om vad agrofo-
restry och skogsträdgårdsodling 
är och hur man kan förhålla sig till 
det i de nordligare delarna av vårt 
land, både i det mer storskaliga 
jordbruket och i den egna träd-
gården? Då är du välkommen till 
denna lunchträff med Sofia 
Martinell-Funch, rådgivare på 
Agroforestry Sverige, och Annevi 
Sjöberg, författare, odlare och 
lärare inom skogsträdgårdsodling. 

Skogens växtskafferi 
2 mars kl. 12.10-13.00

Är du nyfiken på vilka ätbara växt-
ligheter vår nordliga skog har att 
erbjuda, utöver bär och svamp? 
Vad kan man plocka och vad bör 
man veta för att användningen av 
skogens råvaror ska vara hållbar?
Vad kan man skapa av dessa 
råvaror och hur kan man bygga 
ett hållbart företag på skogens 
växtskafferi? Välkommen på ett 
lunchseminarium med matinno-
vatör Lena Engelmark Embertsén. 
Lena driver sedan 2011 Högtorp 
gård, där hon skapar välsmakande 
kvalitetsprodukter ur naturens 
skafferi, med hållbarhet i fokus. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=4e5E3WKNjUG8S7cAIJHbBXDn38pMrJVGrWiDFOyaI7dUODdaRk5LM1VUTTVIUldUNVpRREI3MkZKUC4u

