Hur kan vi köpa mat som möjliggör vackra landskap med
betande djur och stor artrikedom?
I Värmland finns gott om betesmarker där betesdjur funnits sedan lång tid tillbaka och som bidrar till det varierande
och öppna landskap vi så gärna vill se. En stor del av den hotade biologiska mångfalden återfinns i betesmarkerna –
värden som skulle gå förlorade om markerna inte betades. Utan gårdar med djur som betar skulle vi förlora det
vackra, ljusa och variationsrika landskapet som möjliggör rekreation, goda boendemiljöer, ett bra underlag för
företagande och en livskraftig landsbygd. För att kunna upprätthålla dessa marker krävs att det finns en avsättning av
det kött som de betande djuren producerar.
För att tydliggöra sambandet mellan betesmarker, biologisk mångfald och marknaden för köttprodukter i Värmland
genomför LRF Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Värmlands nötköttsproducenter, Hushållningssällskapet och
Landsbygdsnätverket ett seminarium i Skoga bygdegård den 19 maj kl. 13.00–16.30.
Seminariet vänder sig till politiker och tjänstemän i kommuner och region, representanter från myndigheter och
organisationer, handeln och andra som vill veta mer om det naturliga sambandet mellan öppna landskap, betande
djur, biologisk mångfald och den mat vi köper.
Seminariet är ett led i landsbygdsnätverkets kampanj ” Gräs är grönare än guld” och genomförs i samband med två
värmlänska betesläpp i Gunnerud den 25 maj kl 12 och 14 samt i Strandås, Ransby 1 juni kl 13.
landsbygdsnatverket.se/miljonytta

Plats: Skoga bygdegård
Dag: Måndagen den 19 maj, kl. 13.00-16.30
Anmälan till seminariet: Senast den 15 maj till Lisbeth Svensson
lisbeth.basterud@hotmail.se

Program
Moderator: Britt-Marie Nordqvist, ledamot av LRF Regionstyrelse i Värmland
13.00

Inledning
- Gräs är grönare än Guld!

Patrik Ohlson,
Landsbygdsnätverkets
arbetsgrupp och ordf. i LRF
Värmland

13.20

Betesdjurens betydelse för den biologiska mångfalden

Niclas Wahlström
länsstyrelsen

13.40

Nötköttsproduktionen i Värmland
- Hur ser den ut?

Karin Granström
Hushållningssällskapet

13.50

Hur öka förädling och marknad för Värmländskt kött?

14.40

- Slakteriets syn

Mats Larsson, Närkes slakteri
Göran Björklund Närke Kött

- Offentlig upphandling

Peter Mellberg,
Hagfors Kommun

- Bygdens ICA

Janne Nordmark,
ICA Indianen

- Ta rätt på hela djuret från mule till svans!

Emma Lagerkvist,
Restaurang Spishyllan Branäs

Hur genomför vi projekt och hur får vi kunskap
för att öka produktion och marknad för värmländskt
kött?
- Detta gör Lantmännen!

Bernt Karlenäs,
Lantmännen Lantbruk

- Erfarenheter från FRISK (FRI Sikt i Klarälvsdalen)

Olov Henriksson

- Bilen, bostaden och BIFFEN

Malin Larsson
Studieförbundet Vuxenskolan

15.10

Frågor och diskussion

15.45

Hur går vi vidare?

Patrik Ohlsson

Fika och mingel
16.00

Tid för enskilda diskussioner och möten med föredragshållarna.

16.30

Avslutning

Vid frågor kontakta:
Lisbeth Svensson, tel. 0563-45013, 070 627 34 18

Välkomna!!

