
 

 

 
 

 

       

 

 
 

                    

 
 
 

Länsstyrelsen Kalmar län 

 Inbjuder  

Vi bjuder in och välkomnar Dig till 

”DINNER IN THE FIELD” 
Vi bjuder Dig på en kunskapshöjande och inspirerande dag, där vi lyfter mål och 

möjligheter kopplat till ekologisk produktion och konsumtion.  

24 september 

ALVAS NATURBETE, SÖDRA SKÄRSHULT 201, Mönsterås 

kl. 12.00-16.00 

Dagen till ära har vi bjudit in Ida Lind som är kommunikatör för Ekologiska lantbrukarna och 
ekokocken Ulrika Brydling som tillagar lunchen på ekologiska råvaror från Kalmar län. 

Under eftermiddagen lyfter vi de nationella, ekologiska målen som är satta både inom EU 
och i Sverige. På plats finns också några av länets ekologiska producenter som kan svara på 

dina frågor. 

 ULRIKA BRYDLING 
Ulrika Brydling är Ekokock, utnämnd till Årets Hållbarhetskock 2019, 

kokboksförfattare, föreläsare, kursledare och tävlingsledare inom hållbar 

måltid och som värnar om mångfaldssmaker och råvarors ursprung samt 

förespråkar naturlig mat på rena råvaror. Driver Bro Park Krog och är 

hållbarhets strateg på Coop Provköket samt ambassadör för Eldrimner och 

Framtidens Frukt samt styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna, Äkta Vara 

och Ekomatcentrum. 

IDA LIND 

 

Ida Lind arbetar som projekt- och kommunikationsstrateg på Ekologiska 

Lantbrukarna. Hon är utbildad mark/växt-agronom och har en masterexamen 

i Future Food Sustainability från Cranfield University. Hon arbetar bland annat 

med Ekologiska Lantbrukarnas klimatprojekt och med kampanjen EKO-

september 

 



 

 

 
 

 

       

 

 
 

                    

 
 
 

 

PROGRAM 

 

12:00 Välkomna, Länsstyrelsen Kalmar län – Cecilia Kilbride 
Ekologisk rådgivare och Daniel Hägerby, Alvas Naturbete 

12.10 Inspiration inför lunchen - Ulrika Brydling, ekokock  

12.40  Lunch – på ekologiska råvaror från länet, tillagad av Ulrika  

13:25 Mål för eko i Sverige och EU:s direktiv - Cecilia Kilbride 
och Hermann Leggedör, Rådgivare Ekologisk produktion 

14:00  Bensträckare och kaffe 

14:15 Lantbrukets klimatpåverkan - Ida Lind, kommunikatör 
Ekologiska lantbrukarna 

15:00  Paneldebatt med ekologiska producenter från länet 

  Vad är skillnaden mellan ekologiskt och närproducerat? 
Hur kan vi höja oss från jumboplacering till prispallen? 

15:30  Avslutning 

 

INBJUDNA GÄSTER 
Lantbrukare, livsmedelsstrateger, politiker, Naturbruks- och restauranggymnasium, 

restauranger, kommunalråd, kommunchefer, kostchefer, dagligvaruhandeln och 
beslutsfattare. 

ANMÄLAN 
Dagen finansieras med medel från Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna och Landsbygdsprogrammet 

och är kostnadsfri för deltagarna 
 

Anmälan görs via e-post till emma.hakman@lansstyrelsen.se eller 010-223 85 15 senast 14 september. 
Anmäl eventuella kostpreferenser. 

 
Vi hoppas att du tycker dagen verkar intressant och givande för Dig. Observera att antalet platser är 

begränsat så anmäl dig snarast! 
 

Vi kommer självklart att ta hänsyn till rekommendationer för corona vid lunchsittningen. 

mailto:emma.hakman@lansstyrelsen.se

