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I traditionsrik växtodlingsbygd bjuder vi på 
seminarier om hur man kan minska kostnader-
na för insatser som handelsgödsel och foder 
med hjälp av gratisarbetande vallbaljväxter. 
Vi kommer också åka på intressanta studiebe-
sök, till lantbrukare som utvecklar sig och sin 
produktion, både inom primärproduktionen 
och med produkter direkt till konsumenten.

Sommarmöte 22–23 juli i Alingsås

Välkommen  
till  

Västra Götaland och  
Sveriges framsida!

Fika serveras från 9.30.

10.00  Seminarierna börjar
 Optimal baljväxtandel i djurens foder
 Nils Andresen, Jordbruksverket. Niels arbetar med
 utveckling av rådgivningen inom ekologisk djurproduktion på 
 Jordbruksverket och har lång erfarenhet av rådgivning till 
 mjölkproducenter. Niels kommer från Danmark och tar därifrån 
 med sig en del idéer. 

 Grovfoderodling för optimalt djurfoder
 Martin Niklasson, HS Väst. Martin är HIR-rådgivare med 
 många års erfarenhet av vallrådgivning. Han är också speciali- 
 serad på vallfröodling och hemma odlar han foder till hästar.

 Hela gårdens ekonomi påverkas av baljväxterna
 Bengt Andreson, HS Värmland. Ekonomirådgivare med  
 helhetssyn.

 Lunch. God och närande.

 Paneldiskussion
 Under ledning av Hans-Erik Blidstam. Medverkar gör 
 förmiddagens föreläsare och Hans Samuelsson, Kalset.

 Avfärd för studiebesök

 Arne Olsson, Siene, Vårgårda. Arne Olsson, känd från   
 mjölkpaketen! Mitt i en byggprocess för undjuren. Korna finns 
 redan i en ny robotladugård med fri kotrafik. Spalt utan  
 skrapor. Konventionell växtodling.

 Kullingsjö lantbruk, Vårgårda. Bröderna Kristoffer och
 Tobias Kullingsjö har en ny ladugård och har precis gått över  
 till KRAV. De använder sig också av ett gårdsråd. Slutar med
 majsodlingen.

17.30 Åter hotellet

19.00 Middag med närproducerat samt nära underhållning.
 Dans till Souldier, också närproducerat.

Alternativprogram fredag 22 juli
Stadsvandring med guide i den mysiga caféstaden Alingsås.

Lunch

Fri tid för upptäckter i staden - café-besök, Nolhagaparken,  
bad eller annat.

Fredag 22 juli Lördag 23 juli

08.30 Avfärd från hotellet

 Demonstrationsrutor i Loo med lusernetablering
 Ligger hos Mats Gustavsson, Snurrebo, Loo. Fyra försöksrutor
 där vi försöker lösa problemet med varför lusernen inte tar sig
 i vårt område. Är det pH, kalk eller kalcium som ska till?  
 Magnesiumrutorna kan få en att undra.....

 Halltorps mejeri 
 Anna och Svante Kaijser. Kända från TV! Getmejeri med  
 gårdsbutik utanför Trollhättan. Växtodlingen har de i ett bolag  
 tillsammans med en annan lantbrukare och de odlar bl.a.  
 mycket vallfrö. KRAV-godkända.

 Lunch i Trollhättan. God mat med fin utsikt. 

 David Bäck och Stefan Olsson, Intagan, Trollhättan. Lamm-
 produktion. Nytt rationellt stall. Skördar vallen som två första- 
 skördar per år (!) och putsar återväxterna.

 Johan Stegard, Ballabo, Västerlanda. Produktion för Gröna 
 gårdar. Nybyggt stall för dikor och ungdjur, både ströbädd och 
 liggbås. Omgångskalvning. Vallar med cikoria och käringtand 
 m.m.

17.00 Tillbaka till hotellet.

Inget alternativprogram för lördagen. Den som inte vill följa med 
på studiebesöken kan ta en tur till Göteborg eller se något annat 
intressant i vår vackra trakt.

Ev. ändringar i programmet, se http://hs-vast.hush.se

Rätt baljväxtandel  
i foder och vall
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Kostnad
Kostnad för båda dagarna inklusive middagen 1 500 kr, för 
alternativprogrammet 1 000 kr och barn under 15 år 800 kr.  
Den som vill ha vin till middagen lägger till 200 kr som 
betalas på plats eller i samband med rummets betalning.
Hotellbokning
Bokning av boendet görs direkt till hotellet;  
First Hotel Grand, Alingsås tel: 0322-67 01 00.   
Dubbelrum kostar 885 kr, enkelrum 709 kr. 
Alla priser är exklusive moms.
Andra boenden
I Alingsås finns också ett STF vandrarhem ca 500 meter från 
hotellet, tel: 0322-63 69 87 med boende från 150 kr per natt.

Svenska Vallföreningens Sommarmöte 
22–23 juli i Alingsås

Anmälan senast 16 juni
Anmälan till mötet görs på HS Västs hemsida:      
http://hs-vast.hush.se

Vi vill ha din anmälan senast den 16 juni. 
Även hotellbokningen ska göras före den 16 juni!

Upplysningar
Hanna Johansson   0521-72 55 28
hanna.johansson@hush.se
Hans-Erik Blidstam   070-572 90 25

Anmälan!
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