Klimateffekter med precisionsodlingsåtgärder
- Workshop för aktörer med intresse för växtodling
Agroväst nätverk för precisionsodling i Sverige (POS) arrangerar tillsammans med
den västsvenska satsningen inom Klimat2030 och Energigården en heldag med
fokus på hur vi når minskat klimatavtryck med hjälp av hållbar växtodling.
Vi vänder oss till forskare, myndigheter och lantbruksföretagare.

Dag:

Måndagen 12 november 2018

Plats:

Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

Tid:

09.30 – 16.00

För att undvika onödigt matsvinn efterdebiteras uteblivelse med 150:-/person.
Detta är ett samarrangemang med Gröna Möten Skaraborg. Anmälan krävs och görs via
evenemanget på www.gronamoten.se senast 4 november.

Välkomna!

Foto Ulrika Åkesson

Program
09.30 Registrering med kaffe
10.00 Hur bygger vi hållbara matvägar
Ulf Sonesson, RISE, ger en överblicksbild över hur man kan skapa mer hållbara produktionssystem, från
jord till bord. Vi får också en kort presentation av Svenskt Sigills klimatcertifiering och Klimat2030.
10.40 Rådgivning om klimat och energi inom Greppa Näringen – var kommer Precisionsodlingen in?
Maria Stenberg, Jordbruksverket, berättar om rådgivning inom Greppa Näringen och hur man kan
beräkna gårdens klimatavtryck i verktyget VERA
11.15 Den digitala transformationen av lantbruket – vilka är klimateffekterna?
Filip Lundin, Macklean, ger oss en teknikspaning kring digitala lösningar för datainsamling och dess
möjliga positiva klimateffekter.
12.00 Lunch
12.45 Nätverket för precisionsodling Sverige (POS)
Bo Stenberg, SLU, berättar om verksamheten i POS
13.00 Workshopen Klimateffekter med precisionsodlingsåtgärder
Ulf Sonesson, RISE, leder oss i eftermiddagens workshop där vi gemensamt diskuterar vilka behov det
finns av kunskap och verktyg för att styra mot klimateffektiv och hållbar växtodling. Vi fikar under
workshopen.
15.30 Sammanfattning
Slutdiskussion om hur vi med nya nyckeltal och förbättrade verktyg kan nå ett mer hållbart lantbruk.
Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast
4 november 2018. Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:
Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Naturbruksförvaltningen, LRF,
Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE, Lokalproducerat i Väst

Gröna Möten finansieras av:

