inbjudan till Svampodlingskurs i Lövånger kyrkstad 16 – 18 mars 2018.
Har glädjen kunna meddela, att vi tillsammans med Vuxenskolan har
engagerat Johnny Carlsson från Höör i Skåne till fortbildning i
Svampodling, Johnny driver företaget Svamphuset och är mycket
kunnig inom området.
Preliminärt innehåll för kursdagarna:
* Vi går igenom svampodlingens ädla konst från A-Ö och provar att odla egen svamp.
* Svampodlingens historia
* Kommersiell odling i Sverige och utomlands
* Kan svampodling vara bra för miljön?
* Mycelproduktion, substratproduktion och svampodling… Vad är vad?
* Odlingsbara arter
* Vad behöver jag för att odla svamp hemma?
* Presentation av odlingstekniker, råvaror, svampars miljökrav och lämpliga material i odling.
Boende är förhandsbokat i Lövånger kyrkstads stugor, följande ingår: Fredag kaffe på
eftermiddagen samt middag. Lördag frukost f.m. kaffe lunch e.m. kaffe 3 rätters middag.
Söndag frukost f.m. kaffe och lunch. Boende och mat kostar 1 700 kronor per deltagare i
delad stuga från fredag 16/3 – söndag 18/3. Sänglinne och städning av stuga ingår ej.
Sänglinne finns att hyra för 100 kronor och städning kostar 200 kronor.
Deltagaravgift: 600 kronor för medlem i Svampkonsulent Norr. Icke medlem i
Svampkonsulent Norr: 1 200 kronor. Visst material ingår i deltagaravgiften. Björkklabb för
odling kostar 50 kronor per styck.
Kursen startar fredagen den 16 mars kl. 14.00, med inkvartering, kaffe, information och
avslutas söndag den 18 mars kl. 13.00.
Anmälan med namn, adress, postdress, mobiltelefonnummer, e-postadress skickas till:
info@svampkonsulentnorr.se Ev. frågor besvaras via samma e-postadress! I första hand
kommer deltagare i Svampkonsulent Norr att prioriteras. I mån av plats kan även andra
personer delta i denna svampodlingskurs. Deltagaravgift inbetalas samtidigt med
anmälan om deltagande till bankgiro: 5704 – 6070. Antalet deltagare är begränsat, anmälan
är bindande. Sista anmälningsdag: 26 februari 2018.
Välkommen!
Per-Axel Karlsson
Ordf. Svampkonsulent Norr.

Mer info kommer inom kort: http://svampkonsulentnorr.se

