Projektrapport
Projekt 2017-440 Landsbygdsfonden, Grönt kulturarv och lantraser.
Projektägare Gutekorn ek.förening
Kulturspannmålskonferens på Gotland- arena för spridning av ny innovativ kunskap
Total projekttid 30 januari tom 31 mars 2018 då ansökan om slutbetalning skall vara komplett och
inlämnad till Jordbruksverket.
Stödet avser hålla kurser för att tillgodose behovet av gamla kunskaper som fallit i glömska.
Syftet med projektet är att hålla kurser för att tillgodose behovet av gamla kunskaper gällande
kulturspannmål som fallit i glömska men som i levande bevarandearbete kan komma till pass.
Projektet består i att hålla en kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 juli 2017 där det ingår en
studieresa i odlingslandskapet. Mål på lång sikt är att konferensdeltagarna har fått ny kunskap och
idéer till utvecklade tekniker och metoder för bland annat bekämpning av sjukdomar i odlingen och
bevarande av kultursorter på olika håll i Sverige och är redo att utveckla nya produkter med
hälsoprofil som kommer att fylla marknadens efterfrågan och leda till ökade förtjänster för odlarna.
Deltagarna (85 personer) har betalat en deltagar/konferensavgift om minst 500 kronor för
deltagandet.
Rekvisition nr 1 sändes in 2017 11 20 och omfattade
kostnadstäckning för 17 föreläsare (resa, logi max 6100 kr samt deltagaravgift 2900 kr)
Extra föreläsararvode till 5 föreläsare om 2000 kr
Rekvisition nr 2 och slutredovisning av projektet sändes in 2018 03 01 och omfattade
Ersättning för planeringsarbete med programmet/föreläsarna till projektgruppen (5 personer x 7200
kr)
Kostnader för demo-odlingar av höst- och vårsorter utförda av Hushållningssällskapets
försöksverksamhet (44000 kr)
trycksaker 10000 kr (HS)
administrationskostnader inköpta av HS 12000 kr där ytterligare en faktura om 15000 har sänts till
Gutekorn för extra arbete med redovisning.
ekonomiarbete 12000 kr (LRF konsult)

Max stöd som kan utbetalas i detta projekt är 277000 kronor
Vi redovisade 280 340 kronor i betalda fakturor för hela projektet.
Övriga konferenskostnader såsom mat, lokaler, tekniker, bussar samt administration som ej ligger i
projektet etc täcks av konferensavgifterna.
Projektet har redovisats separat i bokföringen samt använt aktuella logotyper på utsänt material,
hemsidor, facebook och liknande. Aktuellt kontonummer är inrapporterat via Mina sidor.

Projektmålen totalt har varit att
100 personer deltar i konferensen utfall 85
300 timmar kompetensutveckling skulle genomföras utfall 26 tim x 85 =221 timmar
till detta tillkommer utbyte av erfarenheter utanför seminarietiden, under middagarna etc.
(tidsredovisning)

En enkät delades ut sista dagen avseende måluppfyllelse
Check
100 nöjda deltagare (enkät) vi har fått in 36 enkäter varav 100% är mycket nöjda eller nöjda
40 deltagare har fått ny kunskap som tidigare inte varit spridd i landet, som är innovativ och
förväntas få stor spridning i landet. Av enkätsvaren att döma är det 16 som fått ny kunskap och 14
som fått delvis ny kunskap= 30
10 medverkande föreläsare från Norden och Europa som förmedlat ny och innovativ kunskap, utfall
17 föreläsare från de Nordiska länderna bidrog med sina kunskaper inom olika områden
10 rådgivare från Sverige har fått ny kunskap som kan hjälpa odlarna framöver i sitt kvalitetsarbete,
enkätsvaren visar på 4 rådgivare som fått ny kunskap + 2 lokala från Gotland; deltog även personer
som ej arbetar som rådgivare men har sådana funktioner inom andra områden = 6
10 nya odlare har fått kunskaper att starta odling av kulturspannmål; enkätsvaren visar på 4 som
startar odling och 6 som delvis fått ny kunskap =10
20 befintliga odlare har fått ny modern kunskap som gör det möjligt att vidareutvecklas, enkätsvaren
visar på 12 ja svar och 9 delvis = 21
10 aktiva medlemmar har anslutit sig till föreningen Allkorn och/eller Gutekorn enkätsvaren
redovisar 17 personer som ämnar ansluta sig till någon av föreningarna
10 vidareförädlare tex bagare, ölbryggare mfl som använder Kultursorter; enkätsvaren utvisar att 7
företag säger sig använda kultursorter framöver i sin verksamhet
De långsiktiga målen bygger på fortsatt utbyte mellan de olika grupperingarna från Jord till Bord så
att en ökad odling och användning av Kulturpannmål uppnås och som ska nå konsumenter som
efterfrågar detta.

Alla aktiviteter, föreläsningar mm i projektet har redovisats på Gutekorn websidadär en speciell flik
finns med bilder
https://gutekorn.wordpress.com/kulturspannmalskonferens-pa-gotland-11-13-juli-2017/

Projektplanering har ägt rum med Hans Larsson/Allkorn, Sten Rosvall, Curt Niklasson/Gutekorn, Jette
Nydam Hansen/Nordgen och Riina Noodapera Hushållningssällskapet Gotland följande datum
16 november 2016, 10 januari, 20 mars, 3 april, 24 april, 29 maj, 12 juni och 26 juni 2017
För det var ett begränsat antal tillfällen och kronor avsatta i budget men var av största vikt för att alla
delar i konferensen skulle fungera, främst med innehållet och föredragshållarna, där Hans Larsson
och Jette Nydam Hansen gjorde ett stort arbete. Den lokala samordningen av demoodlingen,
fältvandringar och studiebesök planerades lokalt av Curt Niklasson, Sten Rosvall och Riina
Noodapera. Den ekonomiska redovisningen och övrig rapportering har köpts in externt.
Styrelsen och medlemmar ur Gutekorn ek. förening har ställt upp i samband med genomförandet på
ett utomordentligt sätt, vilket visar att det behövs många händer i en organisation för att planera och
genomföra ett stort arrangemang för människor med ett mycket nischat intresse. Kulturspannmål.
Bevakningen från media har bestått av Gotlandsmedia i ett av Lantbruksnumren skrev om
konferensen i förväg och att P4 Gotland var på plats i inledningsskedet av konferensen. Efter
konferensen har artiklar publicerats i flera facktidskrifter.
Ett referat presenterades i Gotlandspress och på Gutekorn websida
https://gutekorn.wordpress.com/2017/07/13/kulturspannmalskonferens-pa-gotland-11-13-juli2017/
Konferensen i sin helhet medfinansierades av Jordbruksverket, LeaderGute, Swedbank,
Landshypotek med flera och arrangerades av Allkorn, NordGen, Gutekorn, Grönt Centrum,
Hushållningssällskapet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Bilden är tagen vid Ardrestenen där historien om Volund får knyta ihop de nordiska ländernas
gemensamma historia.

