
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

SLU RådNu och Gröna Möten tillsammans med en grupp lantbrukare, rådgivare och forskare bjuder in till en 
konferens på temat jordhälsa och conservation agriculture. Vi erbjuder två dagar fulla av erfarenheter, 
försök och forskningsresultat, från Sverige, Europa och USA: 
 

- Jay Fuhrer som under många år arbetat som statlig rådgivare i USA, 
- Thomas Kätterer, professor vid institutionen för ekologi, SLU, 

Søren Ilsoe, rådgivare, forskare och drivande kraft i FRDK  
(Föreningen för reducerad jordbearbetning i Danmark), 

- Ett antal kunniga rådgivare och forskare. 
 

Datum:  23 januari 2020                                                                  Jay 
Plats:  Lundsbrunns kurort, Götene 
                  (latitud 58,4757 longitud 13,4491) 
Tid:  09.00 – 16.30 
 
Seminariet kostar per dag 600:- eller 1000:- för båda dagarna . Om du bokar båda dagarna erbjuds gemensam middag 
till självkostnad, presentation av den danska föreningen för reducerad jordbearbetning och mer tid för samtal och 
erfarenhetsutbyte. Anmäl dig via evenemanget på www.gronamoten.se. Har du frågor kontakta Madeleine Vendel, 
madeleine.vendel@agrovast.se. Du kan boka övernattning och kvällens middag till förmånligt pris via Gröna Möten.  Vi 
förbehåller oss rätten att efterdebitera utebliven närvaro. Anmäl dig senast 13 januari 2020. 
 

Välkomna! 

  

 

 

Foto: M Krogstorp 

Välkommen till jordhälsokonferensen 2020  
- jordhälsa i praktiken 
 

Jay Fuhrer 
Menoken Farm 

http://www.gronamoten.se/
mailto:madeleine.vendel@agrovast.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgonprogram vid 2-dagarskonferens 

08.30 Reflektioner över gårdagen 
RådNu & Peter Sylwan 

 

09.00 Registrering 23 januari med kaffe och smörgås 

09.30 Inledning 
Peter Sylwan, moderator, hälsar välkommen och presenterar dagen. 

09.40 Carbon, crops and covers to rebuild and maintain life in the soil 
Jay Fuhrer, Menoken Farm, North Dakota, fördjupande föredrag om hur du bygger bördig jord. 

10.40 Erfarenheter från Danmark 
Søren Ilsoe, AgroVi, fördjupande föredrag om rotsystemens betydelse för mikroliv och jordhälsa. 

11.30 Paus 

11.40 Så ökar vi kolinlagringen! 
Thomas Kätterer, professor vid institutionen för ekologi, SLU. 

12.15 LUNCH 
 
13.15 Mykhorrizans roll för ökad jordhälsa 
Håkan Wallander, professor i Markbiologi Lunds Universitet. 

13.50 Att värna jordhälsa i konventionella  och ekologiska system 
Josef Apell, lantbrukare och rådgivare. 

14.30 Rådgivarens roll: Så jobbar jag med markfrågor 
Petter Ström, rådgivare 
Olle Ryegård, rådgivare 

15.10 Eftermiddagskaffe  

15.40 Diskussion – hur går vi vidare? 
Peter Sylwan, moderator 

16.15 Introduktion till: SM i nedbrytning 2020 
RådNu och LRF mfl. 

16.30 Jordhälsokonferensen avslutas 

 

 

 

 

 

Gröna Möten Skaraborg  finansieras av:                                                                       

 

*Föredragen hålls på engelska 

Program 

ENDAGS 600:- 

Båda dagar 
1000:- 


