
Kurs i andelsjordbruk - 4 februari 2017
Andelsjordbruk innebär ett utökat samarbete mellan konsumenter och lantbrukare. Målet är att öka 
kunskapen om lantbruket men också att dela den ekonomiska risken mellan konsumenter och 
lantbrukare genom att konsumenterna betalar för delar av skörden i förväg.

Maja Söderberg, Nybrukarna, berättar om ekonomi och 
odlingsplanering för att kunna leverera grönsaker under hela säsongen.

Anders Berlin, Ramsjö gård, berättar om sina viktigaste lärdomar 
genom åren. Hur gör de nu och vad har lett dem dit?

Kött, ägg och mjölk – hur funkar det? De flesta andelsjordbrukare odlar 
grönsaker men det finns också några gårdar med djur. Hur gör de? 
Information om föredragshållare kommer senare.

Tid och plats: 10.00 – 16.00, Cafékulturhaus Ekensberg, Uppsala
Kursavgift: 200 kr samt kostnad för lunch för de som vill ha det, 100 kr

Kursen arrangeras i anslutning till en nätverksträff som arrangeras av föreningen Andelsjordbruk 
Sverige. Nätverksträffen är öppen för alla börjar den 4 februari på kvällen och fortsätter den 5 februari.

Framtidens grönsaker - 11 mars 2017
Vilken plats har äldre sorters kålrötter, rovor och gråärtor i dagens yrkesodling? Och vilka perenna 
grönsaker hamnar på gourmetkockarnas tallrikar? Målet med den här kursdagen är att förmedla 
kunskap om nya och gamla köksväxtsorter med fokus på natur- och kulturvärden och deras olika 
kvalitéer som odlingssäkerhet och smak. 

Agneta Magnusson, kulturvetare och ordförande i Föreningen Sesam, berättar om vad vi åt förr och 
hur de gamla sorterna kan användas idag. Hur har de utvecklats, varför ska vi odla dem idag och var 
vi får tag på frö? 

Jan Andersson, Malmköpings Gourmetgrönt, odlar grönsaker med fokus på 
smakupplevelsen och samarbetar sedan flera år med några av Sveriges 
bästa restauranger. Jan kommer att berätta om sina odlingar med fokus på 
bladgrönt och ätbara blommor. Vi kommer också att få höra om hur han får 
tag på nya intressanta sorter och hur samarbetet med kockarna utvecklats 
genom åren. 

Tid och plats: 10.00 - 16.30 i Hågaby, Uppsala
Kursen är gratis. Kostnad för lunch tillkommer. 

För anmälan till kurserna och frågor kontakta Ylva Andersson
mail@ylvaandersson.se, 0704-328426
Mer info på: ylvaandersson.se

Kurserna arrangeras av Oscar Franzén och Ylva Andersson på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala 
län och bekostas av Landsbygdsprogrammet.
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