Sammanställning av dokumentation från
POM:s modifierade framtidsverkstad på
Hooks herrgård 11-12 mars 2014

Denna rapport är en enkel sammanfattning av de diskussioner som
fördes vid POM:s ”modifierade” framtidsverkstad 11-12 mars på
Hooks herrgård. Inbjudan skickades ut i december 2013 till sammanlagt 87 personer eller organisationer, och av dessa anmälde sig
34. Två fick dessvärre förhinder i sista stund.
Rapporten skickas ut till alla dem som finns med på den ursprungliga sändlistan, förutom till de organisationer som saknar en given
kontaktperson. Syftet är förstås att delge så många som möjligt resultatet av de inspirerande diskussionerna, och hålla dörren öppen
för fler intresserade och tänkbara samarbetspartner.
Underlaget kommer att vara en viktig pusselbit i årets arbete med att
ta fram en ny färdplan för POM under perioden 2016-2020. Jag vill
tacka alla som deltog för deras stora engagemang och lust att bidra
till programmets utveckling. Dessutom vill jag å allas vägnar tacka
moderatorn Eva Broms/Framtidsverkstäder för hennes professionella och inspirerande ledning.
Eventuella felskrivningar och missuppfattningar beror helt och hållet på undertecknad. Rapportera gärna sådana till
jens.weibull@jordbruksverket.se.

Jönköping, 2014-04-25

Jens Weibull
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Körschema för ”modifierad” framtidsverkstad
”POM 2016-2020: Vad ska vi åstadkomma under de närmsta åren och vad ska finnas med i den nya
strategin?”
Dag 1
12.00-13.00

Lunch

13.00-13.45

Intro Eva J o Jens:
Praktisk
Vad har vi gjort så här långt?
Syftet med dagarna?
Vad kommer att hända med resultatet?

13.45-14.30

Intro FV, Eva B
Presentationsrunda, förhoppningar
Uppvärmning
Grupperingar: Hur länge varit engagerad i POM? TV etc
Vilka grupper finns i rummet?
Vilka känner ni er besläktade med/har samma slags engagemang kring detta?
Deltagarna får leta upp de som är engagerade i UNG samma sak som de själva.
Preliminär indelning:
Bevarande
Nyttjande (inkluderar fröodling, plantskolor, mat),
Forskning
Information
Annat
Saknar vi några (”Absent friends”)?
Hälsa
De som arbetar med de vilda växterna

14.30-15.15

A. Var finns glöden?
Brainstorm kring vad ni som är här skulle önska att det jobbades vidare kring.
Vad ska in i den nya strategin?
Prioritera: Vad är allra mest väsentligt att jobba vidare med de kommande åren?

15.15-15.40

Fika

15.40-15.50

Identifiera ett antal utvecklingsområden.

15.50-16.10

Öar

16.10-16.20

Välj
4

16.20-17.30

B. Grupparbete
Vad kan/bör/måste göras kring detta?
Har vi missat något fundamentalt i vårt tidigare arbete?
Hur kan man göra?
Vilka behöver involveras?
Vad är viktigt att ha med i ett strategidokument?
Hur kan vi vara behjälpliga framöver?

17.30-18.00

Presentation gruppvis/Diskussion

Dag 2
08.00-08.20

Incheckning

08.20-09.20

Fortsatt presentation gruppvis och diskussion

09.20-09.30

Intro: Hur kan vi jobba för ett gemensamt ägande?

09.30-09.45

Brainstorm: Hur sälja in på hemmaplan?

09.45-10.10

Fika

10.10-11.00

(I mixade grupper)
C. Organisation/Gemensamt ägande
Hur kan vi förankra på hemmaplan?
Hur skapa engagemang och action i respektive områden?
Vad kan din organisation/plattform/nätverk bidra med?
Vad behövs för att ”vi” ska ha ett aktivt och kontinuerligt engagemang?
Vi vill engagera oss/bidra/vara kontaktpersoner/bollplank under strategiskrivningsperioden fram till den 1/10

11.00-11.30

Korta presentationer från varje hemmaplansgrupp

11.30-12.00

Summering
Hur går vi vidare och hur återkopplar vi?
Utcheckning!
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Verkstadsavsnittet
A. Var finns glöden?
Brainstorm kring vad ni som är här skulle önska att det jobbades vidare kring.
Vad ska in i den nya strategin?
Prioritera: Vad är allra mest väsentligt att jobba vidare med de kommande åren? (Deltagarna
fick här sex klistermärken för att markera de individuella valen)
POM:s topplista:
12
7
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fortsätt att ta fram o föröka Grönt kulturarvs®-sorter
Stöd till nisch-plantskolor
Verkställande av nationell genbank
Säkra dynamiskt material i nationella genbanken
Användning för icke-kemiskt jordbruk
Se över kuggningen i kedjor – hur olika insatser hänger samman
Dialog odlare – matmänniskor
Koppla ihop växtmaterial – kulturmiljö
Folkbildning
Jobba med jordbruksgrödor
Nyförädling → klimatförändringar
Klonarkiven norrut
Vem förökar utsäde?
Tillgängliggör materialet för allmänhet o forskning
Beforska effekter av bevarandemetoder
Jämför studier/material sv-no-fi (m fl)
Ta fram ett POM-öl
Kriterier för att identifiera sorter med kommersiella parter
Fortsatt utveckling av materialet: smak-förökning
Fortsatt inventering
Gastronomisk kunskap kring nyttoväxter
Fortsatt insamling av växtmaterial och historia
Genbanksforskning: utvärdera bevarande mat
Nationellt arbete kring vilda växter
Etablera samverkan med
Nyheter till yrkesodlare
Ekosystemtjänster: tänka tillsammans
Lokala sorter - lokalt klimat
Skapa aktiv hemsida
Forskning kring insamlat material
Hälso- och nyttoaspekter
Alla grenar nyttjar grönt kulturarv
Maten formar vår omvärld: undersök mer
Oberoende finansiär (typ staten)
Nordisk konferens
Involvera civilsamhället?
Karaktärisera frukt – hur använda?
Nyförädling av gammalt material
Nationell aktivitet på potatis
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Råvaror kopplade till Gastronomiska regioner
Tillgänglig databas
Restaurangerna koll på växternas kulturhistoria
Stöd till lokala klonarkiv: sprida info
Vid presentation krävs tillgängliga produkter
Koppla till hållbarhet i all info
Förtydliga biologisk mångfald
Medicinsk koppling
Initiativ till otraditionell odling
Tvätta bort gullighetsstämpeln
Hållbar växtförädling

Punkter som klistermärkena inte räckte till:
Kunskap inom POM:s aktörer
Skriva in länsmuséer o studieförbund
POM:s arbete ska berättas för unga/nya
Berätta på nordisk nivå vad POM har gjort
Hjälp till nordiska länder
Hembygds-kit för landskap
Tidsplan för grönsaker, spannmål inträde på marknader
Uthålligt nyttjande: vad betyder uthålligt?
Stadsträd, päronträd etc.  hållbart material
Marknadsför Grönt kulturarv®
Råd: hur tillaga? (Matturism)
Jämför växtmaterial i europeiska samlingar
Bra info till klonarkivet
Återkommande POM-aktiviteter på Matlandet-konferenser
Permakultur
Aktivitet mellan aktörer och programråd: mer action!
POM-restaurang
Nyttigt/onyttigt
Nya varianter på t ex runda morötter
Internt samarbete genbanken
Kunskap om ursprungliga lantbrukssorter  utvärdera
Samtidsdokument om nutidsodling
Hur kurera material i genbanken
Utbilda SLU-studenter i kulturhistoria etc.
Skapa referensherbarium och DNA-bank
Säkerhet i genbanken
Kulturhistoria
Utbilda genbankspersonal
Koppling till stadsodlingsprojekt
Sätt att efterfråga nya produkter
Smak och upplevelse!
Stimulera mikroförädling
Landstingen på vår sida
Kopplingar till Landskapskonventionen
Brukarmedverkan
Få folk att fortsätta samla och bevara
Historiska och nya berättelser om mat
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Kvinnohistoria och odlad mångfald
Historisk forskning om odling
Deltagardriven forskning om att tillgängliggöra material
Nytt sätt, ny användning av befintliga produkter
Historia till andra sorter än genbankens
Rensa ut ur det man har
Kommuner och grönytor
Estland/Lettland/Litauen-konferens
Europeisk konferens
Crowd funding
Skolträdgårdskit med POM-växter
Förhålla sig till regelverk och lagstiftning
Naturvårdsverket med på tåget
In situ-bevarande
POM-vin
Bevara mat efter 1950
Skriva och sprida kunskap om trädgårdsväxter till nyblivna trädgårdsägare
Gå vidare från 1940 på spannmålssidan
Samarbete med organisationer/samverkan för att föra ut kunskap
Koppla in Visit Sweden
Forskning och info om hållbara odlingssystem
Ambitiösa [projekt?] kring svensk smakhistoria
Föra ut all ny kunskap om prydnadsväxter användning och spridning

B. Grupparbeten
Följande teman behandlades:
1. Nationella genbanken: metoder, säkerhet och databaser

2. Information och kommunikation
3. Utveckling, inkl. produkter, växtförädling och forskning

4. Spridning av material: hoplänkning av kedjan
5. Samverkan
6. POM-växter i kulturhistoriska miljöer
7. Jobba mer med jordbruksväxterna!

med följande frågor:
-

vad bör göras?
hur kan man göra det?
vem behöver man involvera?
vad är viktigt att ha med i POM-strategin?
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Krister A, Lena A, LarsÅke G, Maria N-N, Karin
P, Göran S
Ola J, Annett K, Maria U
Inger H, Carina K, Morten
R, Else-Marie S, Jens W,
Linda Ö
Gunnar B, Jonas B, Elisabet
N, Rolf-Axel N, Sören P
Ida B, Mats H, Mikael J,
Pierre N
Viktoria H, Fabian M, Linnea O, Tina W
Agneta B, Georg C, Eva J,
Matti L

-

hur kan vi vara behjälpliga i arbetet framöver?

1. Nationella genbanken: metoder, säkerhet och databaser
En dynamisk genbank med långsiktig finansiering och kompetens för att säkra materialet.
Genbankens material ska vara väl dokumenterat (mot SKUD), den ska omfatta ett genomfört distributionssystem, och bör medverka i forskning kring bevarande. Genbanken
bör dessutom ha referensgrupper knuten till sig.
2. Information och kommunikation
(a) Vad? Nå ut, nå fram, berör! Det är gott, unikt och spännande! Visa på mångfald,
både gastronomisk och biologisk.
(b) Hur?
- arbeta målgruppsanpassat: mot matintresserade, med kommunikationsplan och
med hemsida.
- tänk: sociala medier, konferenser, Almedalen, MAT2014, Matlandskonferensen
- viktigt: avgränsningar
(c) Vem? Organisationer/företag inom mat och i samarbete med POM
(d) Viktigt att ha med? Kommunikation med ”spets”
(e) Hur kan vi vara behjälpliga? Genom våra nätverk och via samarbeten med POM
3. Utveckling, inkl. produkter, växtförädling och forskning
(a) Vad?
- riktad, behovsstyrd forskning kring sensorik/kvalitet inkl. dess genetik
- generella odlingsegenskaper i relation till olika produktionsformer
(b) Hur?
- riktade forskningsmedel
- Public/Private partnerships (PPP)
- ”crowd funding”?
(c) Vem? FORMAS, universitet, intressentgrupper, NordGen, förädlarna, ev. mikroförädlare
(d) Viktigt att ha med?
- realism
- ägarskap – tydliga adresser
- länkar till befintliga agendor/processer
- POM:s plats på den politiska arenan – nationellt/internationellt
- tydlighet kring värde – potential – efterfrågan
(e) Hur kan vi vara behjälpliga? Dialog – Idéutbyte – Åtagande ”hemåt/inåt”
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4. Spridning av material: hoplänkning av kedjan
(a) Vad?
- En bedömning av potentialen: odling, gastronomi och marknad
- En uppförökning av utsäde, ympkvistar, sticklingar
- En auktion på uppförökat utsäde
- Bildande av en neutral ”pre-market”-organisation
(b) Hur? Skapa en testpanel bestående av representanter från POM, gastronomi, odling
och marknad
(c) Vem? POM, Jordbruksverket, LRF/GRO, intresserade marknadsaktörer, kockar
(d) Viktigt att ha med? 1
(e) Hur kan vi vara behjälpliga? 
5. Samverkan
(a) Vad? Hitta ett sätt att förstå marknaden/kunden och på så sätt förse marknaden med
rätt vara/tjänst
(b) Hur? Utveckla ett ”Wiki-POM”!

Sort
…

Epok
…

Plats

Användning

Egenskaper

Odlare

…

(c) Vem? Förädlare/odlare, logistik, säljare (grossist), kock, inköpare butik, kundkontakt, underleverantör, kund
(d) Viktigt att ha med? Medvetenhet om komplexiteten för att sprida information –
kommunicera – återkoppla till kund
(e) Hur kan vi vara behjälpliga? Genom att vara goda missionärer och att pedagogiskt
utbilda och informera!
6. POM-växter i kulturhistoriska miljöer
(a) Vad?
- identifiera specifika målgrupper och miljöer (t.ex. skolhus, prästgårdar, kyrkogårdar, hembygdsgårdar, herrgårdar, torp, bostadsgårdar, byggnadsminnen, kulturreservat, museijordbruk, världsarvsgårdar, stadsparker, järnvägsparker, koloniträdgårdar, historiska parker)
- initiera avgränsade projektsamarbeten – gärna länsvisa (t.ex. länsmuséer, länsstyrelser, fastighetsmäklare, hembygdsförbundet, universiteten, RAÄ, hushållningssällskapen, världsarvsgårdar)

1

Information saknas
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(b) Hur?
- ta fram broschyrer länsvis baserat på samma grund och information
- genom länsmuséerna ge (gratis) rådgivning till fastighetsägare
- anlägga visningsträdgårdar och -miljöer över hela landet
- visa utställningar på muséer
(c) Vem? Se exemplen i (a)
(d) Viktigt att ha med?
- POM:s hemsida behöver utvecklas!
- kunskapssammanställningar och forskning om (örtartat) växtmaterial i enklare
agrara miljöer (bl.a. för att kunna utforma informationsmaterial och genomföra
rådgivning)
(e) Hur kan vi vara behjälpliga? 
7. Jobba mer med jordbruksväxterna!
(a) Vad?
- vallväxter: vad är/(vore?) värdefullt?
- potatis
- stråsäd
- baljväxter
- oljeväxter
- fiberväxter (lin och hampa)
Tänk: mångfunktionella och biodiversifierade odlingssystem!
(b) Hur?
(1) Inventering av vallväxter: viktiga egenskaper och viktiga geografiska områden.
→ Lägg inte krutet på inventering utan på att beforska befintligt material som idag
finns på NordGen
→ De unika egenskaperna som näringsinnehåll, härdighet, tidighet, etc. prövas
genom odling i fält. Antingen kan de fungera i redan befintliga odlingssystem,
eller också bör de prövas/modifieras för andra odlingssystem
(2) Direkt användning: anpassade för specifika odlingssystem och ekologisk odling
Efterfrågan ökar på baljväxter, både ekoodlat som lokalodlat, och det finns mycket
svenskt material på NordGen av både ärter och bönor.
(3) Uppförökningar: satsa på okonventionella metoder! T.ex. odlarnätverk. Det finns
experter på förökning (växtförädlingssektorn inom Norden, även Findus). Kostnader? Metoder? Kanske finns utrymme för nya företag via projektstöd ur landsbygdsprogrammet?

Utvärdera sorterna i parcellförsök i
samband med uppförökningen!
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(4) Potatis? Nej, p.g.a. extrema växtpatologiska utmaningar. Gör alla bevarandesorter
transgena. Utvärdera nyare förädlingslinjer i parcellförsök: vad kan tas till vara?
(c) Vem?
Spannmål: Hans Larsson/Allkorn, Gutekorn, m.fl. OBS att nya selektioner bör få nya
namn.
Uppförökningar: Hushållningssällskapen, Lantmännen, SLU/”Alnarp community”,
Agneta B/Röttle natur & kultur, Ulva Park, NordGen, Nordiska muséet/Julita; sök
finansiering via nya landsbygdsprogrammet2, Vinnova, m.fl.
(d) Viktigt att ha med? 
(e) Hur kan vi vara behjälpliga? Gruppen kan arbeta vidare med frågan.

C. Organisation/Gemensamt ägande
Under den här rubriken diskuterades vad som kan/bör/skulle kunna vara nästa steg för programmet,
eller åtminstone önskvärt. Några av grupperna fortsatte i sina tidigare konstellationer, medan andra
grupper omformerade sig. Gruppernas fokus varierade stort: vissa var mycket smala, andra betydligt bredare. Redovisningen sammanfattar bara de framförda tankarna och gör därför inget försök
till utvärdering eller analys.
1. Hoplänkning av kedjan
 Etablera en marknadsgrupp (Sören, Gunnar, Rolf-Axel, Elisabet)
 Samla en smak-/utvärderingspanel kopplad till LRF:s projekt Exceptionell råvara3
o första möte 24 mars
o listor på intressanta ätbara växter
o presentation av POM
2. Information och kommunikation
 Förutsättning för förankring: information, produkter, utbildning
 Skapa engagemang/action:
o produkter
o ”events”, upplevelser
o matlandetambassadörerna
o kommunikatör

Vad kan vi göra?
o Botaniska trädgårdarna: arena för folkbildning
o Sesam: expertis
o Universiteten: utbildning, folkbildning
o Miljöresurs Linné: arena, utbildning
o Jordbruksverket: Matlandetkonferensen
3. (a) Förankring/bidrag
2

Kommentar (Jens W): Projektstöd möjliga att söka först 2015
Kommentar (Jens W): Aktiviteten genomförd 24 mars med deltagande av Agneta Börjeson/Röttle natur & kultur och
Lena Nygårds/POM. Listor över lämpliga växtsorter, och i tillräcklig utsädesmängd, har tagits fram av Agneta Börjeson
och Svein Solberg/NordGen.
3
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Inrätta ett ”Allmänt trädgårdsfrämjande” i linje med Blomsterfrämjandet
Erövra kaféerna vid våra friluftsmuséer och satsa på/kombinera med pedagogik
Satsa på produktutveckling
Överväg att bilda ett konsortium för uppförökning
Delta i paneler och stöd utvecklingsarbetet rörande jordbruksväxter

(b) Skapa action/återkoppling
 Vidga eventuellt det personliga mandatet
 Kräv återrapportering ”inåt” den egna organisationen
 Se till att få ut krukväxter som Grönt kulturarv®
4. Inledningsvis: Behåll organisationen och projektledarna!






Engagemang & action:
Verka för riktade forskningssatsningar
Presentera programmet, dess aktiviteter och resultat för politiker
Skapa en vandringsutställning om POM
Skapa ett skolmaterial

5. Tankar om lokalt engagemang och nationellt nätverkande
 Skynda på ett nationellt nätverk mellan POM, Svenska Rosensällskapet, nischplantskolor
och Elitplantstationen. Utveckla nordisk samverkan för inter-nordisk evaluering och klassificering.
 Odla i lokal gemensam visningsträdgård i Eksjö. Utnyttja Facebook.
 Etablera ett klonarkiv i Mariestad. Koppla till kulturmiljövården i framtida projekt. Återkoppla.
 Håll fast vid klonarkivsträffarna.
 Gör hemsidan aktiv.
6. Förslag på aktivitetslista
 Sök finansiering i nya konstellationer
 Genomför en projektverkstad när nya landsbygdsprogrammet är på plats
 Kom igång med ett antal nya och konkreta projekt
 Klargör POM:s resurser, ramar och förutsättningar
 Etablera gemensamma utbildningar
 För att undvika bakslag, se till att växtmaterial
finns i tillräcklig utsträckning innan marknadsföring/utbildning
 Gör sortlistor tillgängliga för alla
 Skapa ”fasta” nätverk med återkommande träffar
 Låt varje organisation formulera sin roll, sina möjligheter och resurser
 Ta fram ”aptitretare”
 Sprid goda exempel och delge erfarenheter
 Integrera POM i grundutbildningen
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Deltagarförteckning
Djupedals plantskola, Jonas Bengtsson
Elitplantstationen, Elisabet Nilsson
Framtidsverkstäder, Eva Broms
Fredriksdals museer och trädgårdar, Maria Nyman-Nilsson
Fritidsodlingens Riksorganisation, Göran Svanfeldt
Förbundet organisk-biologisk odling/FOBO, Ola Johansson
GRO, Ida Backström
Göteborgs botaniska trädgård, Mats Havström
Göteborgs Universitet/Kulturvård, Tina Westerlund
Hantverkslaboratoriet, Pierre Nestlog
Jordbruksverket, Annett Kjellberg
Jordbruksverket, Jens Weibull
Landsbygdsdepartementet, Carina Knorpp
Lantmännen Lantbruk, Linda Öhlund
Matlandetambassadörerna, Rolf Axel Nordström
Miljöresurs Linné (för Unga Ekokockar), Maria Unell
Nordiska museet, Matti Leino
Nordiskt Genresurscenter, Lena Ansebo
Nordiskt Genresurscenter, Morten Rasmussen
POM, Else-Marie Strese
POM, Inger Hjalmarsson
POM, Karin Persson
POM, Lars-Åke Gustavsson
POM, Linnea Oskarsson
POM, samordning och projektledning, Eva Jansson
Pomologiska sällskapet, Krister Andersson
Riksantikvarieämbetet, Fabian Mebus
Röttle natur och kultur, Agneta Börjeson
SLU/Odlingssystem, Georg Carlsson
Sveriges hembygdsförbund, Viktoria Hallberg
Ugglarps Grönt AB, Mikael Jidenholm
Ulva Park, Gunnar Backman
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djupedal@telia.com
elisabet.nilsson@elitplantstationen.se
eva@framtidsverkstad.se
maria.nyman-nilsson@helsingborg.se
goransvanfeldt@gmail.com
ola@halsoresa.se
ida.backstrom@gro.lrf.se
mats.havstrom@vgregion.se
tina.westerlund@conservation.gu.se
pierre.nestlog@conservation.gu.se
annett.kjellberg@jordbruksverket.se
jens.weibull@jordbruksverket.se
carina.knorpp@regeringskansliet.se
linda.ohlund@lantmannen.com
rolfaxel@angavallen.se
maria@miljoresurslinne.se
matti.leino@nordiskamuseet.se
lena.ansebo@nordgen.se
morten.rasmussen@nordgen.org
else-marie.strese@nordiskamuseet.se
inger.hjalmarsson@slu.se
karin.persson@slu.se
lars-ake.gustavsson@slu.se
linnea.oskarsson@slu.se
eva.jansson@slu.se
jeka.ander@tele2.se
fabian.mebus@raa.se
aborjeson@gmail.com
georg.carlsson@slu.se
viktoria.hallberg@hembygd.se
info@ugglarpsgront.se
gunnar@ulvapark.se

Sändlista utöver deltagare
Allkorn, Hans Larsson
Baljväxtakademien, Fredrik Fogelberg
Biodynamiska föreningen, Lasse Helander
Boverket, Martin Storm
Ekolantbrukarna, Maria Dirke
Eldrimner, Bodil Cornell
Formas, Jan Svensson
Förbundet Sveriges Småbrukare, Lennart Svahn
Föreningen Sesam, Eva Lemte
G Food Consulting & Event, Rikard Nilsson
Gutekorn, Sten Rosvall
Impecta, Veronica Gårdestig
Jordbruksverket, Anna Hegethorn
Jordbruksverket, Elisabet Bjelke
Konsumentföreningen i Stockholm, Louise Ungerth
Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm, Mats Larsson
Lantmännen Cerealia (GoGreen),
Lantmännen Lantbruk, Annette Olesen
Lantmännen Lantbruk, Bo Gertsson
Lindbloms,
LRF, Sören Persson
LRF/SLF, Kjell Ivarsson
Matlandet, Maria Jansson
Movium, Titti Olsson
Måltidsekologprogrammet/Örebro universitet, Åsa Öström
Naturvårdsverket, Anna Lindhagen
POM, Henrik Morin
POM, Lena Nygårds
Pomologiska sällskapet, Helena Persson Hovmalm
Restaurang- och hotellhögskolan/Örebro universitet,
Richard Tellström
Riksantikvarieämbetet, Markus Dahlberg
Roten konsult, Martin Ragnar
Saltå Kvarn, Johan Ununger
Skansens och Leksands hembygdsgårdar, Agneta Magnusson
Skogsstyrelsen, Sanna Black-Samuelsson
SLU/Centrum för biologisk mångfald, Urban Emanuelsson
SLU/Centrum för innovativa drycker, Kimmo Rumpunen
SLU/Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Cecil
Konijnendijk
SLU/Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Åsa Ahrland
SLU/LTJ-fakulteten inkl. Partnerskap Alnarp, Håkan Schroeder
SLU/Rehab, Anna Geite
SLU/Rehab, Patrik Grahn
SLU/Växtförädling, Hilde Nybom
SLU/Växtförädling, Inger Åhman
Statens Fastighetsverk, Marja-Leena Pilvesmaa
Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation, Staffan Lundstedt
Sveplant E-grupp, Gunnel Holm
Sveriges Stadsträdgårdsmästare, Sten Göransson
Södertörns högskola, Paulina Rytkönen
Tillväxt Trädgård, Susanna Lundqvist
Tillväxtverket, Per-Olof Remmare
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hans.larsson@allkorn.se
fredrik.fogelberg@jti.se
kontoret@biodynamisk.se
martin.storm@boverket.se
maria.dirke@ekolantbruk.se
bodil@eldrimner.com
jan.svensson@formas.se
naturkraft@swipnet.se
eva.lemte@edula.se
chef@rikardnilsson.com
sten.rosvall@telia.com
veronica@impecta.se
anna.hegethorn@jordbruksverket.se
elisabet.bjelke@jordbruksverket.se
louise.u@konsumentforeningenstockholm.se
kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se
konsumentkontakt.gogreen@lantmannen.com
annette.olesen@lantmannen.com
bo.gertsson@lantmannen.com
post@lindbloms.se
soren.persson@lrf.se
kjell.ivarsson@lrf.se
maria.jansson@jordbruksverket.se
titti.olsson@slu.se
asa.ostrom@oru.se
anna.lindhagen@naturvardsverket.se
henrik.morin@slu.se
lena.nygards@slu.se
helena.persson@slu.se
richard.tellstrom@oru.se
markus.dahlberg@raa.se
martin@rotenkonsult.se
johan.ununger@saltakvarn.se
amkultur@gmail.com
sanna.black-samuelsson@skogsstyrelsen.se
urban.emanuelsson@slu.se
kimmo.rumpunen@slu.se
cecil.konijnendijk@slu.se
asa.ahrland@slu.se
hakan.schroeder@slu.se
anna.geite@slu.se
patrik.grahn@slu.se
hilde.nybom@slu.se
inger.ahman@slu.se
marja-leena.pilvesmaa@sfv.se
staffan.lundstedt@svenskakyrkan.se
info@eplanta.com
sten.goransson@malmo.se
paulina.rytkonen@sh.se
susanna.lundqvist@slu.se
per-olof.remmare@tillvaxtverket.se

Trafikverket, Anders Sjölund
Unga ekokockar, Erik Måneld
Vitterhetsakademien, Birgitta Svensson
Wästgötarna, Niclas Dagman

anders.sjolund@trafikverket.se
ungaekokockar@gmail.com
sekreteraren@vitterhetsakad.se
dagman.niclas@spray.se
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