
VÄLKOMMEN! 

önskar 

Ekologiska lantbrukarna i Västmanlands län och Länsstyrelsen 

Vad är regenerativt lantbruk? 

”Vill du gå i konkurs – gör som grannen. Vill du tjäna pengar - gör som naturen”. Så säger 

Jörgen Andersson, spannmålsbonden från Västmanland som flyttade till Jämtland och 

startade företaget Fjällbete. Jörgen har intresserat sig för regenerativt lantbruk och leder den 

nordiska hubben för regenerativt lantbruk. Han förklarar denna dag vad begreppet innebär 

och varför han tycker vi ska odla på ett sådant sätt. 

Ekologiska lantbrukarna i Västmanland i samverkan med Länsstyrelsen bjuder in till ett 

samtal som kommer att vidga dina vyer! 

Medverkande: Jörgen Andersson, lantbrukare och VD för Fjällbete 

Tid: Onsdag 10 april. Vi börjar med fika 9.15 och avslutar med gemensam lunch kl. 12 efter 

föredraget, för vidare samtal om dagens ämne. 

Plats: Ösby Naturbruksgymnasium, Sala, i aulan i huvudbyggnaden. 

Anmälan senast den 3 april i första hand via Länsstyrelsens kurskalender 

(www.lansstyrelsen.se/vastmanland) och i andra hand till Länsstyrelsens reception, 010-224 94 06 

(öppettider 8.00-16.00). Vänligen respektera sista anmälningsdatum! Vid för få deltagare kan 

aktiviteten komma att ställas in. 

 

OBS! På webbplatsen ska varje person anmälas var för sig med en unik epost-adress. Ska du 

anmäla två personer och ni bara har en epost-adress? Skriv då t.ex. ingenepost@ingen.se på den 

ena. Personen blir då anmäld men får inget bekräftelsemejl. 

Mer information och deltagarlista för samåkning kommer att skickas ut med epost. Ange i din 

anmälan om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose, 

eller om du har behov av speciell kost.  

Tycker du att aktiviteten verkar intressant men du tillhör inte målgruppen? Hör då av dig till Gunnel 

Wikander så får du delta i mån av plats.  

 

 

Kostnad: Kursen är gratis för dig och bekostas av Landsbygdsprogrammet. Förtäringen kostar ca 

100 kr (kaffe och lunch) som beställs till alla anmälda. Betalas med kort, kontant eller swish på 

kursdagen. 

Frågor? Gunnel Wikander, Länsstyrelsen 010-22 49 374 eller Tomas Svensson, Ekologiska 

lantbrukarna i Västmanland 070-511 44 26 


