
Välkommen!

Seminarium och årsmöte för Svenska Vallföreningen

Nu satsar SLU för framtidens lantbruk!
Tisdagen den 25 oktober 2011

De djurslag som kommer att inhysas är 300 mjölkkor, 
svin och fjäderfä. Investeringen är ca 300 miljoner 
och till detta kommer ett slakteri för 58 miljoner i 
samverkan med privata aktörer samt en biogasan-
läggning för 28 miljoner. Vi får se anläggningen och 
får höra om kommande forskning i samband med 
vårt årsmöte. Vi får också en redovisning av aktuella 
forskningsresultat vid VH-fakultetens Institution för 
husdjurens utfodring och vård (HUV).

Plats:  Nationellt forskningscentrum för lant-
 brukets djur, Uppsala-Lövsta.  
 Åk väg 282 mot Almunge österut från
 Uppsala. Sväng höger 2 km efter E4-an 
 passerats vid skylt Lövsta. Efter ytter- 
 ligare 2 km ligger SLU:s nybyggda  
 lagård på höger sida. Där samlas vi på 
 övervåningen. 

Kostnad:  300 kr för fika och lunch. Betalas på plats 
 alt. faktureras. V.g. meddela ev. behov  
 av specialkost.

Anmälan: Senast 18 oktober till 
 Lars Jakobsson, tel: 070-648 27 22,  
 e-post: lars.jakobsson@t.lrf.se

Reseersätt- Svenska Vallföreningen står för rese-
ning: kostnaderna (billigaste färdsätt) för två 
 styrelserepresentanter från lokalfören- 
 ingarna (eller kontaktperson där förening  
 saknas).

I tider med krympande svensk livsmedels-
produktion går SLU på offensiven och satsar 
på ett nationellt centrum för forskning och 
undervisning på Lövsta, öster om Uppsala.

09.00–09.45  Ev. besök på SLU:s nyinvigda slakteri
09.30–10.00  Kaffe
10.00–10.05  Välkommen – Lars Jakobsson, ordf. Svenska  
 Vallföreningen
10.05–11.30  Visning av anläggningarna – Mjölkkor (300 +
 rekrytering), slaktsvinsstall (132 suggor,  
 960 slaktsvinsplatser) och fjäderfä (värphöns 
 och slaktkyckling) – Mats Pehrsson, driftledare,
 Lövsta stallorganisation
11.30–12.15  Tankar och visioner om kommande forskning
 och försök
 Kviguppfödning vid hög eller låg intensitet.  
 Långtidseffekter på foderomsättning och  
 reproduktion under kons hela liv – Sigrid Agenäs,
 HUV
 Lövsta som ett centrum för sensorforskning –  
 Bengt-Ove Rustas, HUV
12.15–13.00  Lunch
13.00–14.15 Tankar och visioner (forts.)
 Betesdrift på Lövsta – möjligheter finns… – 
 Gunnar Pettersson & Eva Spörndly, HUV
 Fodrets kretslopp – Margareta Emanuelson,
 prefekt, HUV
14.15–14.45  Hållbar mjölkproduktion baserad på stor 
 andel vallfoder – Mikaela Patel, HUV
14.45–15.15  Mjölk på bara vall och spannmål – 
 Eva & Rolf Spörndly, HUV
15.15–15.30 LEARN – Livestock Extension and Research 
 Network – Kerstin Svennersten-Sjaunja, dekanus
 för VH-fakulteten
15.30–15.45  Kaffe
15.45–16.30  Svenska Vallföreningens årsmöte

Program 


