Nefco och NIB på SuomiAreena 2021 – 14 juli kl. 8:30-10 i Helsingfors

Kan vi rädda Östersjön med regenerativt jordbruk?
Finlands största politiska festival SuomiAreena samlar i år igen landets beslutsfattare, politiker,
näringsliv och civilsamhälle till diskussioner om nutid och framtid. I år ordnas SuomiAreena 12–16
juli som en hybridfestival med scener både i Helsingfors och Björneborg. Nordiska ministerrådet
deltar med olika nordiska aktörer i högaktuella diskussioner alla dagarna och bjuder varje dag på
frukostsnack på ett nordiskt pop-up café i centrum av Helsingfors.
På Café Norden, samlas nordiska profiler, experter och övriga intresserade varje morgon kl. 8.3010 för att avnjuta sommarfrukost och samtidigt diskutera bland annat gränshinder, hållbarhet och
innovationer inom industrin och jordbruket, jämställdhet och ungas engagemang i det nordiska
samarbetet.

Onsdagen den 14 juli handlar diskussionen om regenerativt jordbruk
och dess positiva inverkan på Östersjön och miljön.
Jordbruket är Finlands mest betydande källa för näringsbelastning av Östersjön. För att minska
åkrarnas påverkning av vattendragen behövs flera olika metoder där utgångspunkten skall vara i
en bra odlingsbar åkermark.
Nordiska miljöfinansieringsbolaget Nefco och Nordiska Investeringsbanken NIB arrangerar
tillsammans en diskussion om hur vi kan göra det nordiska jordbruket mer miljövänligt.
Regenerativt jordbruk förbättrar jordmånens struktur och hälsa och detta gagnar inte bara
Östersjön och miljön överlag utan även jordbrukaren, livsmedelsproducenten och i slutändan även
konsumenten.
Välkommen till Café Norden på Restaurang Kappeli för att delta i diskussionen och samtidigt
avnjuta sommarfrukost. Du kan även lyssna på paneldiskussionen online!
Café Norden bjuder på frukost 8.30-10.00
Diskussion och live-stream: 8.45-9.15
Plats: Restaurang Kappelis terass, Södra Esplanaden 1, Helsingfors
Online: på Nordiska Ministerrådets Facebook sida @nordensk
Livsmedelsproduktionen och jordbruket står inför flera hållbarhetsutmaningar, såsom
klimatförändringen, utarmning av den biologiska mångfalden, påverkade näringscykler och dålig
ekonomisk lönsamhet. Regenerativt jordbruk innefattar metoder som binder mer kol i jorden och
kan därmed bidra till att minska klimatförändringens framfart och hjälpa att klimatanpassa
jordbruket. Ökad kolhalt förbättrar jordmånens struktur och åkrarnas produktivitet och gynnar
därmed också jordbrukaren. Metoderna som förbättrar markens struktur hjälper samtidigt också till
att binda näringsämnen och vatten i jorden till grödorna som växer där. Minskad utlakning av
näringsämnen från åkrarna innebär både bättre balans i vattendragen och ett minskat behov för
mineralgödsel. Knehtilä gård är föregångare inom hållbart jordbruk, som självförsörjande av energi
och återvinning av näringsämnen.
Livsmedelsproducenter kan påverka matproduktionens hållbarhet genom att samarbeta med olika
aktörer i deras värdekedja. Flera livsmedelsproducenter är redan aktiva inom området för
regenerativt jordbruk via Baltic Sea Action Groups Carbon Action program och Fazer hör till en av
de företag i Finland som jobbar aktivt med att främja hållbart jordbruk. Konsumenter kan bidra till

en hållbar matproduktion genom att understöda producenter som arbetar med att främja
regenerativt jordbruk, både enskilda jordbrukare och större aktörer.
Hur går det till i praktiken?
Vad görs redan nu och hur kan vi vidareutveckla regenerativt jordbruk? Detta får vi höra mera om
av våra paneldeltagare:
•
•
•
•
•

Markus Eerola, jordbrukare och ägare av Knehtilä gård
Laura Höijer, Content Director, Baltic Sea Action Group
Lara Saulo, Managing Director, Fazer Bakery
Lena Korkea-aho, Senior Environmental Analyst, NIB
Dennis Hamro-Drotz, Senior Investment Manager, Nefco och moderator för diskussionen

Det nordiska cafét är öppet från kl. 8.30-10.00 och diskussionen börjar kl. 8.45. Kom i tid på plats,
avnjut en sommarfrukost och delta i diskussionen. De första 30 gästerna blir bjudna på frukost.
Morgonsnacket ordnas som en del av det nordiska programmet under SuomiAreena,
under ledning av Nordiska Ministerrådet. Välkommen!
Läs mera om Nordiska Ministerrådets program på SuomiAreena på
www.norden.org/sv/information/suomiareena-2021

