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Sommarmöte 
4–5 augusti i Linköping

09.30  Buss hämtar vid hotellet.

 Besök på Öjeby Gård AB, Linghem.

 Gårdsvisning av nybyggd kall lösdrift för 300 kor i KRAV- 
 produktion. Väggar av gardiner, liggbås med ströbädd av halm  
 och kalk. Amkosystem till kalvarna. Fullfoder. De har 
 spännande lösningar för mjölkgrop med sluttande golv.  
 Foderlada med körbara torkar för alla på gården odlade grödor. 
 Ladugården är placerad för att betet ska kunna utnyttjas 
 optimalt i produktionen.

 Förmiddagskaffe

 Bussen tar oss vidare till Frillesbo Gård, Sven Bergman, Nykil.

 Lunch

 Margareta Dahlberg, LG Husdjurstjänst, pratar bete och 
 betesplanering. Gården har provat olika blandningar till bete 
 för att få god tillväxt under hösten och p.g.a. vildsvin och  
 problem med skräppa. I år kan vi se blandningar med  
 åkerböna/vicker och foderraps med rajgräs eller vallfrö- 
 blandning i botten. Gården använder en låg andel kraftfoder.  
 KRAV-produktion med 55 mjölkkor i lösdrift.

 Eftermiddagskaffe

Ca 16.30 tillbaka vid hotellet för uppfräschning.

17.30  Bussen kör oss till Britta & Lennarts Nära Kött i Norsholm 
 för god mat samt Kött- och Vinskola. Restaurangen ligger  
 vackert längs med Göta Kanal och de serverar endast kött  
 från egen produktion. 
23.00  Bussen åker tillbaka till hotellet.

09.30–  Vall 2010 på Vretaskolan, Vreta Kloster. Entré ingår i
16.00 avgiften för sommarmötet. 

 Utställning om vall och grovfoder med demonstrationsodlingar 
 av vall och majs, marknadstält, demokörningar, årets traktor- 
 förare m.m. Mer info: www.vall2010.se 

Hit transporterar man sig lämpligast själv men vi kan ordna transport 
för dem som inte kommer med eget fordon.

Kontaktpersoner:  Pernilla Kvarmo  0708-29 08 23 
 Hans Stenström  0705-31 35 73
 e-post: hans@braborg.se

Onsdag 4 augusti Torsdag 5 augusti

Vi ses i vackra Östergötland för sommarmöte i samband 
med vallmässan Vall 2010. Vall 2010 har blivit ett stort 
arrangemang i lantbrukssverige. Första dagen blir det en 
heldag med gårdsbesök på två mjölkgårdar som dels har 

nybyggd ladugård, dels har fokuserat på mjölkproduktion 
på bete med olika betesblandningar. Sponsorer för årets 
sommarmöte är Salinity Agro, SW Seed och Forsbecks. 

Varmt välkommen!
Östergötlands Vallförening
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