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DOKUMENTATION WORLD CAFÈ 
Agroforestryträff, Stjärnsund 2014-11-20 
 
Nedan har vi samlat alla svar från World Café sessionerna på Agroforestryträffen 
 
Vilka mål och syften har Agroforestrynätverket i Sverige? 
Alla i Sverige och norden skal känna till vad Agroforestry/Skogsjordbruk är och se det som 
framtidens hopp. Agroforestry skall bli den dominerande jordbruksmetoden. 
Paraplyorganisation för projekt 
Kunskapsplattform – från växter till policy, hitta information om alternativa sätt driva 
jordbruk/odla mat. 
Samla positiva historier om jordbruk 
Bidra till forskning och sprida resultaten 
Sprida och dela kunskap inom och utom Agroforestrynätverket. 
Vara ambassadörer och uppmuntra till samtal med det konventionella jordbruket. 
Receptbank 
Lobbyverksamhet 
Stödja ämnes- och yrkesövergripande möten 
Popularisera begreppet 
Bas för kunskap och samtal för att få utbyten 
Kontaktuppgifter 
Främja/upplysa om Agroforestry 
Koppla ihop människor med liknande specifika intresseområden 
Dela erfarenheter 
Kommunicera 
Rådgivning 
Underlätta fortsatta forskningssamarbeten 
Mötas 
Stödja varandra 
Gemenskap 
Samordna alla krafter 
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Sprida kunskap 
Ta vara på historiska traditioner 
Knyta ihop Skogsmänniskor med jordbrukare 
Forskningsplattform 
Väcka intresse för Agroforestry 
Enad röst 
Känna till och hitta Skogsjordbrukprojekt i Sverige 
Få in Agroforestry i stadsplaneringen 
Fylla kunskapsluckor om hållbar försörjning tex. Tekniker, större skala etc. 
Länk mellan institutioner, myndigheter och agroforestryproducenter 
Målgrupper: Villaägare, jordbrukare, skogsägare, stadsplanerare 
 
 
Vad behövs för att fungerande och kraftfullt nätverk? 
Aktiva människor med olika roller 
Allas engagemang 
Webbsida/portal 
Samordna karta med Agroforestryprojekt med info om besöksmöjligheter 
Wikipedia of Agroforestry 
Sociala mediaverktyg 
Länkar till andra hemsidor 
Sökbar information 
Open source 
Lite ekonomiska medel för att upprätta webbsidan 
Fysiska träffar 
Först stabil kärngrupp – sedan nå ut och inkludera 
Använd existernade strukturer 
Flera kopplingar inom nätverket 
Regelbundna fysiska möten 
Flexibel organisation/plattform 
Transparans 
Tydliga begrepp 
Mångfald 
Maillista 
Öppenhet i alla led 
Ha trevligt! 
Inkludera alla! 
Öppna trädgårdar som möjliggör besök, event mm 
Levande organism 
Samarbeta internationellt med tex EURAF 
Kraftmöten – folk samlas på begränsad tid, tex en helg för att lösa en specifik uppgift som att 
anlägga en skogsträdgård. 
Stadgar 
Samarbete med universitet 
Styrgrupp 
Struktur 
Mindre tematräffar 
 
Hur kan Agroforestry kommuniceras i Sverige? 
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Viktigt med svensk terminologi 
Koppla Agroforestry fritt från Permakultur (och koppla ihop igen) 
Mer forskning från andra länder tas in 
Evenemang 
Anpassa kommunikation och begrepp till mottagare 
Inkluderande språk 
Öppen attityd 
Föreläsningar oh utbildning 
Vilka målgrupper? 
Offentliga trädgårdar, dagis, rehab. 
Ett steg i taget 
Sälja in superfoods som finns här i Sverige 
Instruktioner om hur och närman skördar och tillagar 
Översätta Martin Crawfords receptbok? 
Event för allmänheten 
Information som passar respektive målgrupp. 
Vackert och proffsigt informationshäfte 
Öppet hus dag likt tusen trädgårdar 
Inkluderande för alla – öppet och trevligt 
Global/nationell Youtubekanal 
Inkluderande språk 
Färdiga modeller för dagis 
Använda strukturer som redan existerar 
Media 
Skolor 
 
 
 
 
 


