Invitasjon til seminar
DELTAKENDE PLANTEFOREDLING:
ER DETTE NOE FOR BIOMANGFOLDBØNDER I NORGE?
Nettverkssamling med internasjonale gjester
Velkommen til et spennende seminar i Oslo, torsdag 20. november med to av verdens
ledende eksperter på deltakende planteforedling! Metoden tar utgangspunkt i bønders egen
kompetanse og erfaringer, og gir plantesorter som er tilpasset lokale miljøforhold eller
spesielle egenskaper man er ute etter. Deltakende planteforedling er svært populært i
utviklingsland. Med dette seminaret ønsker vi å åpne for denne muligheten i Norge.
Salvatore Ceccarelli, tidligere professor i genetikk, har jobbet med deltakende planteforedling
i en mannsalder, og er nærmest en levende legende på området. Han er spesialist på
kornforedling, og har erfaring fra en rekke land. Salvatore er en stor inspirator for bønder
mange steder i verden, og kommer til Norge direkte fra et lengre opphold i India.
Bernd Horneburg fra universitetet i Göttingen, Tyskland, har arbeidet med deltakende
planteforedling i en rekke år og har spennende resultater å vise til. Han er spesialist på
grønnsaksforedling, men har også arbeidet med andre planteslag, som korn.
Salvatore og Bernd vil dele sine kunnskaper og erfaringer med oss, med tanke på å komme i
gang med deltakende planteforedling i Norge. Sentrale norske aktører vil kommentere
bidragene fra våre utenlandske gjester. Dette gir utgangspunkt for diskusjon om konkrete
muligheter for å dra i gang prosjekter med deltakende planteforedling her hos oss, på et solid
faglig grunnlag. Målet er å ha konturene av et første prosjekt klar innen dagen er omme.
Mot slutten av seminaret vil vi også ta opp mulighetene for å etablere et nasjonalt nettverk for
biomangfoldbønder, det vil si bønder og hagebrukere som bidrar til å ta vare på og videreutvikle landbrukets genetiske ressurser ved å dyrke sjeldne eller uvanlige kulturvekster.
Seminaret er rettet mot dere som kan være interessert i å være med i et prosjekt om
deltakende planteforedling, eller som kan bidra med kunnskap og erfaringer. Det er også
rettet mot dere som ønsker å være med i et nasjonalt nettverk for biomangfoldbønder.
Se detaljert program på neste side. Alt vil foregå på engelsk, men spørsmål og
diskusjonsinnlegg kan holdes på norsk om ønskelig (vi bidrar med oversettelse).
Seminaret arrangeres av Oikos – Økologisk Norge, i samarbeid med Bioforsk Økologisk og
Norsk Genressurssenter. Seminaret er gjort mulig gjennom finansiering fra CORE Organicprosjektet COBRA, og Norsk Genressurssenter. Deltakelsen er gratis.
Vi har et begrenset antall plasser: Vær derfor tidlig ute med påmelding!
Påmelding skjer ved å sende en e-post til Elin Rømo Grande på elin@oikos.no.
Påmeldingsfrist: 13. november.

Networking for plant diversity and adaptation:
PARTICIPATORY AND EVOLUTIONARY PLANT BREEDING
– A STRATEGY FOR NORWEGIAN DIVERSITY FARMERS?
One-day seminar in Saxegaarden, Saxegaardsgate 17, v/ Middelalderparken, Oslo
Thursday 20. November 2014

09.30: Registration, morning coffee
10.00: Welcome by Anne-Kristin Løes, Bioforsk Organic Food and Farming
and Åsmund Asdal, the Norwegian Genetic Resource Centre
10.05: Introduction to the seminar by Regine Andersen, Oikos – Organic Norway
10.10: Participatory and evolutionary plant breeding – experiences and potentials: Salvatore
Ceccarelli, International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), France
11.10: Short break
11.20: Comments from a cereal breeder: Lars Reitan, Graminor
11.40: Comments from a cereal farmer and processor: Anders Næss, Økologisk Spesialkorn
11.45: Comments from the advisory side: Silja Valand, Norwegian Agricultural Extension Service
11:50: Comments from the research side: Åsmund Bjørnstad, NMBU (to be confirmed)
12.00: Discussion
12.30: Lunch
13.15: Experiences from farmer-led and participatory vegetable breeding: Bernd Horneburg, Section
of Genetic Resources and Organic Plant Breeding, University of Göttingen, Germany:
13.45: Comments from a horticulture-farmer: Tom Harald Eckell (to be confirmed)
13.50: Comments from the advisory side: Hans Gaffke, Norwegian Agricultural Extension Service
13.55: Comments from NordGen (Nordic Gene Bank), Svein Ø. Solberg (to be confirmed)
14.00: Discussion
14.30: Short break with a snack (fruit will be served during the afternoon)
14.40: Organizing a PPB/EPB program in Norway, by Salvatore Ceccarelli interacting with
participants: Dialogue on how to shape a participatory and evolutionary plant breeding
program in Norway.
17.30: Establishing a network for diversity farmers in Norway: Introduction by Regine Andersen in
dialogue with participants.
18.15: Closing words and finalization at 18.30.

