
Välkommen till en

workshop om växtskyddsmedel i ekologisk odling
– användning, nytta och risker

Centrum för ekologisk produktion 
och konsumtion – EPOK 

Växtskyddsmedel används i ekologisk odling, främst i odling av grönsaker, frukt och bär. Vilken nytta och vilka 
risker finns med denna användning? Hur ser utvecklingen ut av nya växtskyddsmedel för eko? Hur kombinerar vi 
förebyggande åtgärder med användningen av växtskyddsmedel? 

Resultat kommer att presenteras från arbetet med en kunskapssammanställning från EPOK om växt-
skyddsmedel i ekologisk odling och medlens hälsorisker. Även dess miljörisker kommer att beröras, samt 
övergripande växtskyddsstrategier i odlingssystemet. Författarna vill gärna få inspel från deltagarna och 
diskutera framtidens växtskydd i ekologisk odling och specifikt växtskyddsmedlens roll samt behov av 
ny kunskap. Flera inbjudna talare bidrar med kunskaper och ger sin syn på strategier för ett hållbart 
växtskydd i ekologisk odling, ett växtskydd som både stärker produktivitet och odlingssäkerhet och 
minimerar hälso- och miljörisker. 

Personlig inbjudan går ut till forskare, rådgivare, lantbrukare, beslutsfattare, myndighets- och organisa-
tionsföreträdare.

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och lunch.

Vi vill gärna veta om du är intresserad av att delta så snart som möjligt.  
Meddela ditt svar till Maria.Wivstad@slu.se 

Med vänlig hälsning,
Maria Wivstad, Axel Mie & Johan Ascard, EPOK vid SLU

Program på nästa sida –>

 

Torsdag 27 april 2017, kl. 09.30-15.30, LRF, Franzéngatan 6, Stockholm

Seminariet arrangeras av EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid SLU  
i samarbete med LRF med finansiering från Stiftelsen Valdemar och Emmy Gustafssons Natur-
vårdsfond. EPOK:s kunskapssammanställning finansieras av Ekhagastiftelsen. 



PROGRAM
09.30 Registrering och fika

10.00  Inledning 
 Maria Wivstad, SLU och Agneta Sundgren, LRF.

 Tillgången på växtskyddsmedel för ekologisk odling – LRF:s arbete med att få dem godkända 
 Agneta Sundgren, LRF.

 Framtiden för växtskyddsmedel med låg risk, allmänkemikalier och biologiska bekämpnings-  
 medel 
 Peter Bergkvist, KemI

11.00 Paus

11.15 Växtskyddsmedel i ekologisk odling – strategier, användning och  hälsorisker, samt vissa  
 miljöaspekter 
 Johan Ascard, SLU/EPOK och Axel Mie, SLU/EPOK och Karolinska Institutet. 

 Diskussion

12.30 Lunch

13.30 Växtskydd i ekologisk trädgårdsodling – effekter på produktion och biologisk mångfald  
 Erfarenheter från rådgivning och praktik. 
 Christina Winter, Jordbruksverket.

 Diskussion

 Två odlares perspektiv på hållbart växtskydd i ekologisk odling 
 Märta Johansson, GrönsakerDirekt, Ramdala, Blekinge. Odlar frukt, grönsaker, potatis m.m. Medlem i   
 producentföreningen Äppelriket Österlen. Ingår i LRF Trädgårds växtskyddsgrupp.

 Anders Östlund, Källsprångs gård, Hult, Åsbro, Örebro län. Odlar grönsaker, potatis, m.m. Vice ordf.   
 Ekologiska lantbrukarna.

 Avslutande diskussion om framtida behov av åtgärder, utvecklingsarbete och forskning

15.00 Fika och avslutning


