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En utmaning - två seminarier!!
Nu vänder det. Bryggerier, mejerier och musterier blir fler! 
Nya drivkrafter - standard/certifiering. !!
Syfte med seminarierna!
Syftet med Mistra Urban Futures - Grön produktion/Stadsjords seminarier är att beskriva 
intressanta projekt/insatser i företrädesvis Göteborg som utvecklar stadens 
självförsörjningsgrad och varumärke utifrån antagandet att ökad självförsörjningsgrad kan 
förbättra stadens sociala, ekonomiska och ekologiska stabilitet. !!
Seminarie 2. Nya förutsättningar som utvecklar 
hållbara kvarter inklusive matproduktion. Fokus 
standard/certifiering!!
Den 25 mars 12.30 - 16.30. Världskulturmuseet 300 meter från Korsvägen. !
Seminariet arrangeras i samverkan med Plantagon och RCE Västsverige.!
Registrering 12.30 - 13.00.  !!
Platserna är begränsade - först till kvarn. Max två personer per organisation!!
Vi ser ett växande intresse för stadsjordbruk. Internationellt och även i Sverige där 
initiativen är många och erfarenheterna intressanta. Motiven att producera mat i 
svenska tätorter är ofta diffusa och baseras på en serie antaganden att det är roligt, 
socialt och klimatsmart att odla i tätorten. Många intressenter kring stadsutveckling 
och hållbar utveckling efterlyser tydligare analyser, definitioner och rekommendationer 
kring stadsjordbruk. Förvaltare, byggare och beslutsfattare i offentlig och privat sektor 
skulle antagligen ha glädje av en eller flera standards/certifieringar av stadsjordbruk. 
Som utgångspunkt för beslut om investeringar i hållbarhet. !!
Man kan säga att standard/certifieringar är några av de förutsättningar som krävs för 
att stadsjordbruket som element i en hållbar stadsutveckling skall tas på än större 
allvar och utveckla bättre resultat utifrån en komplex målbild. !!
Desto roligare att SIS (Swedish Standards Institute) antar uppdraget att tillsammans 
med intresserade partners i Sverige och utomlands starta arbetet att bygga standard 
kring stadsjordbruk som i en förlängning kan utvecklas till en internationell standard - 
en ISO-standard för stadsjordbruk. !!



Den 25 mars har vi möjlighet att tillsammans med stadsjordbrukare, forskare, krögare, 
planerare och markägare diskutera nyttan med en eller flera standard och 
certifieringar. !!
Vi inleder eftermiddagen med korta presentationer om miljörelaterade standard och 
certifieringar som princip. !!
- Standard/Certifiering av matproduktion - Sverige och utlandet. Niklas Wennberg/

Stadsjord!
- Miljörelaterade certifieringars roll i bygg- och plan-Sverige. Johanna Engberg/White!
- Bakgrunden till att SIS tar bollen att bygga standard kring stadsjordbruk. Sepher 

Mousavizadeh/Plantagon!!!
Merparten av eftermiddagen disponeras för samtal om standard och certifieringar: !
- Vem kan och bör ta del i arbetet!
- Vem har nytta av arbetet!
- Vilka aspekter i stadsjordbruket skall omfattas!
- Med mera. !!!
Hjärtligt välkomna till en eftermiddag som kommer att bli mycket intressant och som 
ger en tidig möjlighet att få inblick och gör avtryck i en spännande process som skall 
bidra till bättre städer. !!
Notera att SIS arrangerar ett seminarium på detta tema i Stockholm den 7 april. !!!
Niklas Wennberg! ! ! Johanna Andersson !
Stadsjord! ! ! ! Mistra Urban Futures/Grön Produktion!!!
Kontakta Niklas Wennberg 0703-70 80 04, niklas@stadsjord.se!


