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Varför är Inno4Grass
viktigt?
En växande världsbefolkning tillsammans med
minskad odlingsareal förändrar vårt framtida
livsmedelsbehov. Dagens etablerade praxis
inom vallodlingen världen över behöver ses
över. Innovationer och nya system för
vallodling och betesdrift blir därför viktiga för att
öka lönsamheten med bevarade miljövärden.

Följ oss på

www.inno4grass.eu

Fler innovationer för
hållbar vallproduktion
i Europa

eller via sociala media:

www.encyclopediapratensis.eu

Detta projekt har fått finansiering
från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt
anslagsavtal nr 727368.
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Vad är Inno4Grass?
Inno4Grass ska sprida innovationer inom
vallproduktionen genom bättre kunskapsutbyte
mellan praktik och forskning. Inno4Grass är ett
europeiskt tematiskt nätverk med 20 partners
från åtta länder: Tyskland, Irland, Nederländerna,
Belgien, Frankrike, Sverige, Italien och Polen.
Det leds av Grünlandzentrum Niedersachsen/
Bremen i Tyskland.

Hur kan du delta?
All kunskap och information om Inno4Grass
publiceras och görs tillgänglig.
Anslut dig och delta!
• Korta videos
• Informationsblad om innovativa lantbrukare

Hur fungerar
Inno4Grass?
Inno4Grass samlar många olika intressenter,
t.ex. bönder, forskare, rådgivare och lärare,
från de deltagande länderna. Ett nätverk med
16 koordinatorer blir en länk mellan vetenskap
och praktik som ger gränsöverskridande
kunskapsinsamling och överföring.

• Faktablad
• Databas för vall och bete
• Fältdagar och vallarrangemang
• Elektroniska diskussionsgrupper
• Möten mellan praktik och forskning
• Utbildning och fortbildning om vall och bete
• Europeiska studiebesök och utbytesprogram

Vilka ämnen är
relevanta?
Inno4Grass-ämnena ligger helt i linje med
resultaten från Fokusgruppen “Permanent
Grasslands”. Den identifierade behovet av
innovationer inom ramen för det europeiska
innovationspartnerskapet (EIP-AGRI):
• Öka lönsamheten och konkurrenskraften i
vallbaserad mjölk-, kött- och fårproduktion.
• Utgå ifrån vallen för att producera
högkvalitativa livsmedel.
• Fokusera på uthållig proteinfoderproduktion:
optimera betes- och slåttersystemen
samt minska insatserna och
produktionskostnaderna.
• Öka uthålligheten i vall- och
betesproduktionen: effektiv
gödselhantering samt ekosystemtjänster
som bidrar till biologisk mångfald,
landskapsvård och kolinlagring.
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