
Svenska vallföreningen bjuder in till årsmöte på Götala 
Herrgård i Skara. I samband med årsmötet hålls ett 
seminarium om aktuella vallfrågor i samarbete med 
Vallföreningen i Skaraborg. Vi får medverkan av expertis 
från SLU och Hushållningssällskapen.

Frågan om användning av ensileringsmedel är ständigt aktuell. 
Det är svårt att ge generella råd om detta då behovet är så 
beroende av omständigheterna. Till seminariet har vi också 
bjudit in företag som marknadsför ensileringsmedel och 
tillsammans försöker vi utvärdera användningen.

Det finns en strävan efter proteinförsörjning med inhemska 
fodermedel och av sådana har blålusernen alltid rönt intresse 
men erfarenheterna av praktisk odling är varierande. Vi får 
höra om varför den ofta är svårodlad. Höga halter av molybden 
kan orsaka hälsoproblem genom kopparbrist hos husdjuren 
och vi reder ut under vilka omständigheter som risken är störst 
och vad som kan göras för att undvika problem.

Projektet REKS (Regional nöt- och lammköttsproduktion 
– en tillväxtmotor) syftar till att stärka nöt- och lamm-
köttsproducenters konkurrenskraft med ökad resurseffektivitet 
och stärkt hållbarhetsprofil. Målet är också att öka kunskapen 
i konsumentledet för att öka möjligheten till medvetna val.  
Vi får höra om projektet och speciellt om den del som handlar 
om utfodring av dikor.

Plats:  Götala Herrgård, Skara, www.gotalaherrgard.se 
(Från E20 tag av mot Stenum/Örnsro/Skara Ö, 
efter 1 km sväng höger vid skylt mot Götala 
Herrgård)

Kostnad:  300 kr för fika och lunch
Anmälan: Senast 9 november till 
 Anna-Lena Karlsson, Hushållningssällskapet 

Skaraborg, tel: 0511-248 34 eller via 
 e-post: Anna-Lena.KarlssonSkara@hus-

hallningssallskapet.se. Uppge namn, gärna 
mobilnummer samt fakturaadress (vi fakturerar 
matkostnaden).

Informa- Vid frågor kontakta Sofia Kämpe, tel: 0733-10
tion: 78 69 eller via e-post: sofia.kampe@hush.se
Reseersätt- Svenska Vallföreningen står för resekost-
ning: naderna (billigaste färdsätt) för två styrelse-

representanter från lokalföreningarna (eller 
kontaktperson där förening saknas).

Seminarium och årsmöte i Svenska Vallföreningen

Optimal odling, ensilering  
och utfodring av grovfoder

Torsdagen den 15 november

09.30 Kaffe

09.50 Välkommen till Götala

10.00 Gröda, skördeteknik och tillsatsmedel – hur 
påverkas ensilagekvaliteten? 

 Elisabet Nadeau, SLU, Skara

10.30 Ensileringsmedel – vilka produkter erbjuds på 
marknaden? Representanter från Salinity Agro, 
Addcon, Perstorp AB och Chr. Hansen A/S 

11.30 När är det lönsamt med ensileringsmedel? 
Rolf Spörndly, SLU, Uppsala

11.45 Frågestund med anledning av förmiddagens 
program. Moderator Rolf Spörndly

12.10 Lunch

13.00 Fröblandningar för proteinvallar. 
Blålusern som proteingröda – varför 
växer inte lusern? Delresultat från pågående 
AgroVästprojekt inom mjölkprogrammet.  
Jan Jansson, Rådgivarna Sjuhärad

13.20 Höga molybdenhalter i grovfoder – 
konsekvenser, geografiska riskområden och 
artvariation. Förbättrad etablering av lusern 
Ulf Axelson, Hushållningssällskapet Skaraborg

13.45 Gårdsprojekt om utfodring av dikor 
Annika Arnesson, SLU, Skara

14.00 REKS – regional nöt- och 
lammköttsproduktion – en tillväxtmotor 
Utfodring till dikor, ungnöt och får.  
Mikaela Jardstedt och Carl Helander, SLU, Skara

14.15 Summering av seminariepasset 
Moderator Rolf Spörndly

14.30 Kaffe

14.50 Besök i stallarna på Götala nöt- och 
lammköttscentrum, där utfodringsförsök med 
dikor pågår. Information om vinterns fårförsök. 
Mikaela Jardstedt och Carl Helander, SLU, Skara

15.40 Årsmötesförhandlingar

16.15 Avslutning

Program

Välkommen!


