
Västerbottens vallförening hade 7–8 augusti 
inbjudit till årets Sommarmöte. Mötet samlade 
drygt 40 medlemmar och hölls i bästa tänkbara 
sommarväder.

Första dagens övningar var gemensamma med en lantbrukardag 
om vall. Då var ytterligare ett hundratal vallintresserade på plats 
på Forslundagymnasiet i Umeå.

Nytt om vallen från forskare
Mötet inleddes med ett seminariepass med presentation av forsk-
ningsresultat från SLU i Umeå: Helsäd i utfodringen – Johanna 
Wallsten, Vilka faktorer påverkar vallfodrets kvalitet på fältet? – 
Anne-Maj Gustavsson, Stora vallfodergivor till får – Gun Bernes, 
Fettsyror och antioxidanter i vallfoder – Annika Höjer, Snabb 
förtorkning grundlägger en bra ensilagekvalitet – Harry Eriksson. 
Efter en välsmakande lunch vidtog en maskindemonstration under 
ledning av Christer Johansson, LRF Konsult. Tonvikten var lagd 
på teknik som kan främja snabb förtorkning, jämn packning i 
silon och rationell ensilering.

Ny ladugård på Röbäcksdalen
För Svenska Vallföreningens medlemmar fortsatte eftermiddagen 
med en visning av den nya forskningsladugården och aktuella 
vallförsök på Röbäcksdalen. Kjell Martinsson hälsade välkommen 
till Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, NJV. Den 
högteknologiska forskningsladugården rymmer 120 mjölkkor i 
en kall och varm del. Bland fältförsöken rönte bl.a. rutorna för 
valltävlingen i Västerbotten stort intresse.

Fredagskvällens festmiddag med musikalisk underhållning och 
dans hölls på Hälje Gård (www.haljegard.nu). Lantbrukaren 
och f.d. boxaren Erik Johansson med familj har en omtalad 
konferensverksamhet med aktiviteter, restaurang och gårdsbutik. 
Den aktivitet som besökarna på gården brukar uppskatta mest är 
sprängning av ensilagebalar, en explosiv inledning som även vi 
fick! På vår hemsida www.svenskavall.se finns en länk till en 
film från detta tillfälle. 

Rundtur i Västerbotten
Under ledning av P.-G. Persson, Länsstyrelsen, tillika Väster-
bottens vallförenings kassör, och med Arne Lindström, LRF:s 
regionförbund som ciceron bjöds vi på ett utflyktsprogram 
under lördagen. Första stoppet var på Stenhalla gård i Lövånger 
hos Anders Nilsson, ordförande i Västerbottens vallförening 

Sommarmöte i Västerbotten
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Anne-Maj Gustavsson och Harry Eriksson värnar vallens värden.
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Anders och Bo Nilsson hade hämtat många byggnadsidéer från USA.
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Familjen Resolut berättade om sina goda erfarenheter av  robot-
mjölkning.

och brodern Bo Nilsson. De brukar ca 250 ha som försörjer 170 
Holsteinkor. Målsättningen med besättningen är hållbara kor med 
stor livstidsproduktion. Utfodringen baseras på fullfoder med en 
grovfoderandel på mer än 50 procent.

Efter lunchen, med visning av hur Västerbottenost blir till på Os-
tens Hus i Burträsk, fortsatte färden till Nils-Erik och Anne-Marie 
Resolut i Degerfors, Flarken. De har robotmjölkning med 60-talet 
kor och brukar 166 ha åker. De samarbetar med ett grisföretag om 
spannmålsodlingen och med en annan mjölkgård om vallodlingen. 
För att påskynda förtorkningen av grönmassan bredsprider de 
vallen vid slåttern, något som de är mycket nöjda med.

Bland värdarna under Sommarmötet fanns även sekreteraren 
i Västerbottens vallförening, Harry Eriksson som nyligen 
pensionerats som rådgivare vid Länsstyrelsen och forskare vid 
NJV. Harry har under en mångårig yrkesbana varit en uppskattad 
inspiratör för mjölkbönderna i länet. Han har bl.a. förmedlat idéer 
från USA om byggnation, vallskördeteknik och foderanalyser.

Till alla som var engagerade och gjorde Sommarmötet 2009 så 
givande och underhållande riktas för deltagarnas räkning nu ett 
stort Tack!

Lars Jakobsson, ordförande i Svenska Vallföreningen, 
tel: 070-648 27 22, e-post: lars.jakobsson.lrf.se


