LRFs WEBBINARIER 2017- 2018

Exklusivt för LRFs medlemmar!
Webbinarier – webbsända seminarier som hålls av LRFs experter inom
varje område.
LRF har många stora frågor att jobba vidare med och nu får du chansen
att vara med och påverka hur man tillsammans kan få hela landet att växa.
Den nya tekniken gör att du enkelt kan delta hemifrån. Du ser och hör
föreläsarna och kan även delta aktivt genom att chatta och svara på olika
frågor genom att skriva.
Sändningarna är ett samarbete mellan LRF Riks och SV Värmland.

Följande webbinarier kommer att sändas
hösten 2017 - våren 2018:
Vatten Kretslopp
28 november 2017, kl 19 - 20.

Biobaserad ekonomi i lantbruket
6 mars 2018, kl 19 - 20.

Köttkunskap
5 december 2017, kl 19 - 20.

Arbetskraftsförsörjningen
3 april 2018, kl 19 - 20.

CAP
23 januari 2018, kl 19 - 20.

Markavvattning
10 april 2018, kl 19 - 20.

Hållbar intensifiering av
växtodling
6 februari 2018, kl 19 - 20.

Miljöprestanda av svensk
matproduktion
17 april 2018, kl 19 - 20.

Vattendirektivet
20 februari 2018, kl 19 - 20.

Greppa Näringen
24 april 2018, kl 19 - 20.

Vatten Kretslopp
28 november, kl 19.00 - 20.00.
Föreläsare Peter Wallenberg
Hur ska vi hantera enskilda
avlopp och kraven på kretslopp?
Regeringen har tillsatt en utredning i syfte att se över hur åtgärdstakten av enskilda avlopp kan
öka och växtnäringen ska kunna
tas till nytta. Utredningen väntas
vara klar till den 28 februari och
samtidigt så ser många kommuner
över sina krav för enskilda avlopp.
LRF kommer här att redogöra för
sin syn på enskilda avlopp. Vad är
rimliga krav för rening av enskilda
avlopp och hur mycket ska de få
kosta?

Köttkunskap
5 december, kl 19.00 - 20.00.
Köttets lustar? Djuruppfödning
är en viktig del av kretsloppet.
Men vad består kött av och vad är
egentligen köttkvalitet – och enligt vem? Och är det så farligt att
äta kött som media påstår? Anders
H Karlsson, professor i köttvetenskap vid SLU i Skara, reder
ut begreppen.

CAP
23 januari 2018, kl 19.00 - 20.00.
Föreläsare Sofia Björnsson.
Framtida CAP: År 2021 påbörjas
en ny finansiell sjuårsperiod för
EU och det innebär också att det
kommer bli förändringar av EUs
gemensamma jordbrukspolitik
(CAP). EU-kommissionen ska
komma med ett meddelande om
inriktningen i slutet av 2017 och
därefter med förslag på nytt regelverk under andra halvan av 2018.
Under seminariet kommer Sofia
Björnsson berätta om de diskussioner som förs i Bryssel och Sverige och vad EU-kommissionen kan
tänkas komma med för förslag.

Hållbar intensifiering av växtodling
6 februari 2018, kl 19.00 - 20.00.
Föreläsare Kjell Ivarsson.
Vi i Sverige har mer mark och
vatten än de flesta i världen.
Frågan är hur vi kan dra större
nytta av detta och få våra insatsmedel att verka på ett effektivare
sätt i växtodlingen. Målet är höga
och hållbara skördar med en bra
kvalitet. Under detta möte ska vi
diskutera hur vi kan nå fram mot
ett sådant mål.

Vattendirektivet
20 februari 2018, kl 19.00 - 20.00.
Föreläsare Markus Hoffman och
Jan-Olof Sundby.
EUs ramdirektiv för vatten. Ramdirektivet för vatten har betydelse
för förutsättningarna för jord- och
skogsbruk på flera sätt.
Samtidigt är det svårt att sätta sig
in i vad det innebär och hur det
påverkar. Dessutom pågår översyn av direktivet både i Sverige
och EU. Markus Hoffman och
Jan Olof Sundby berättar om hur
ramdirektivet fungerar och vilka
förändringar som är på gång.

Biobaserad ekonomi i lantbruket
6 mars 2018, kl 19.00 - 20.00.
Elina Matsdotter och
Niklas Bergman.
I och med klimatutmaningen växer intresset för lösningar och nya
marknadsmöjligheter öppnar sig.
Genom att bruka jorden och skogen på ett hållbart sätt binder vi
kol i mark, träd och grödor. Den
gröna cellen kan sedan ersätta
fossil energi och råvara. Det gröna
näringslivet har på så vis en unik
position i utvecklingen av ett hållbart och fossilfritt samhälle. Hur
tar vi vara på möjligheterna? Och
vad gör LRF?

Arbetskraftsförsörjningen
3 april 2018, kl 19.00 - 20.00.
Föreläsare Anders Johannesson.
På många håll i jordbruket och
trädgårdsnäringen är det stor
brist på arbetskraft med rätt kompetens. Vilken arbetskraft behöver
vi och hur ska vi få tag på den? I
detta webbinarium redovisar vi
dels de behov som jordbrukare
och trädgårdsföretagare lyft fram,
dels peka på viktiga lösningar
för att få fram personal med rätt
kompetens.

Markavvattning
10 april 2018, kl 19.00 - 20.00.
Föreläsare Markus Hoffman och
Jon Wessling.
Underhåll av täckdiken och öppna
diken är eftersatt på många håll
med mer eller mindre synlig skördenedsättning som följd. Intresset
för grundförbättrande åtgärder
som dessa hör ihop med lönsamheten i växtodlingen men samtidigt är många markägare osäkra
på vilka regler som gäller för underhåll av öppna diken. På mötet
beskriver vi vad regelverket säger
om underhåll och vi svarar på de
vanligaste frågorna om hur ett
dikningsföretag bäst kan aktiveras.

Miljöprestanda av svensk
matproduktion
17 april 2018, kl 19.00 - 20.00.
Föreläsare Hilda Runsten och
Markus Hoffman.
LRF arbetar ständigt med att
jämföra förutsättningar för livsmedelsproduktion i Sverige med
andra länder och med att jämföra miljöpåverkan av mat från
andra länder. Svenskt kött har
visat sig vara mer klimatsmart än
kött från många andra länder. På
motsvarande sätt försöker vi göra
jämförelser för andra områden
som övergödning, försurning,
biologisk mångfald, energi och
annat. Men är det miljöpåverkan
per hektar eller per kg livsmedel
som är viktigast?

Greppa Näringen
24 april 2018, kl 19.00 - 20.00.
Föreläsare Markus Hoffman och
Sara Stjernholm.
Med över 60 000 genomförda
köksbordssamtal är Greppa Näringen svenskt lantbruks största
satsning på en uthållig matproduktion. Råd om växtnäring, växtskydd och klimatfrågor ingår som
likvärdiga delar. Tydliga resultat
har uppnåtts och Greppa Näringen ligger bakom framgångar som
bland annat CropSat. Samtidigt
finns efter snart 20 års verksamhet
behov av förnyelse.

Så här kan du ta del av
webbinariet:

Kommentarer från deltagare:

• Din dator måste ha högtalare
eller usb-ingång till headset.

”Tycker att det fungerat utmärkt
bra. Är en bra metod för att
sprida information inom organisationen. Både kostnadsmässigt
och tidsmässigt!”

• Då kan du lyssna och ta del
av presentationen.

”Riktigt bra! Bra att LRFs kompetens når ut till medlemmarna.”

• Du är aktiv genom att chatta
och svara på olika frågor
genom att skriva.

www.lrf.se/webbinarier

Kontaktuppgifter
Lantbrukarnas Riksförbund
105 33 Stockholm
0771 - 18 08 11
medlemsservice@lrf.se
www.lrf.se
Kontaktperson:
Ulrica Kraiman  ulrica.kraiman@lrf.se
SV Värmland
Stapelgatan 2  652 16 Karlstad
010 - 490 11 00  varmland@sv.se
www.sv.se/varmland
Kontaktperson:
Mia Karlsson  mia.karlsson@sv.se
Verksamheten sker
i samarbete mellan:
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• Självklart måste du ha en
fungerande uppkoppling.

