Itte Weidman – ny ordförande i Svenska Vallföreningen
På årsmötet 15 november på Götala Herrgård i Skara valdes Itte Weidman till ny ordförande i
Svenska Vallföreningen efter Lars Jakobsson. Itte Weidman är ekologisk mjölkproducent på Flassbro
Gård i Malmköping och driver där också ett turistföretag www.sagostigen.se. Itte har tidigare varit
anställd på olika håll inom husdjursorganisationen och Svensk Mjölk. Som förtroendevald har hon
verkat i styrelsen för Svea Husdjur, Svenska Husdjur och numera i Växa Sverige, region Mitt.
- Jag ser med glädje fram emot mitt nya viktiga uppdrag som ordförande i Svenska Vallföreningen,
kommenterar Itte Weidman. Vallen och betet är grunden för en god ekonomi och biologi inom mjölk-,
kött- och lammproduktionen. Även hästnäringen är beroende av ett högkvalitativt grovfoder. Det finns
en stor potential i vallodlingen med mycket kunskap inom forskningen som vi kan bli ännu bättre på
att få ut i praktiken. Vi har också en utmaning att vaska fram viktiga kunskapsluckor för vidare
undersökningar. Jag vill tack för förtroendet, avslutar nyblivna ordföranden Itte Weidman!
Lars Jakobsson har varit styrelseledamot sedan 1997 och ordförande de senaste 12 åren.
- Det är på tiden att någon annan får ta huvudansvaret för att utveckla föreningen, särskilt som jag
numera inte är så aktiv vallodlare längre, säger avgående ordföranden Lars Jakobsson. Jag stannar
dock i styrelsen och ser fram emot att samarbeta med Itte och även fortsatt med de övriga
kompetenta och trivsamma styrelsekamraterna. Itte och jag har samarbetat gott förr i Svea Husdjur,
som ordförande och vice ordförande, och jag hälsar henne varmt välkommen i gänget. Jag tackar
slutligen för de givande och trivsamma kontakter jag haft genom åren med olika personer, både
externt och internt, summerar Lars Jakobsson.
Kontakta gärna
Itte Weidman, ordförande
tel: 070-264 42 62, e-post: info@sagostigen, www.flassbro.com
Nilla Nilsdotter-Linde, sekreterare
tel: 070-662 74 05, e-post: nilla.nilsdotter-linde@slu.se
Om Svenska Vallföreningen
Vallen är vår största gröda men får i vissa sammanhang inte så stor uppmärksamhet eftersom den till
större delen inte är någon avsalugröda som omsätts på marknaden. Den är ändå av avgörande
produktionsekonomisk betydelse i djurproduktionen och har en klimat- och miljömässig nyckelroll.
Svenska Vallföreningen jobbar för att främja kunskapsinhämtning samt med utvecklingsfrågor och
rådgivning. Styrelsen är blandad med såväl forsknings- och rådgivningskompetens som praktisk
lantbrukserfarenhet inom sig. Detsamma gäller de 17 lokala vallföreningarna. Vi erbjuder drygt 2 000
medlemmar vår tidskrift Svenska Vallbrev i sju nummer per år med senaste nytt från forskning och
utveckling inom grovfoderodling och utfodring. Vi ordnar seminarier och studiebesök i samband med
sommarmöte och årsmöte samt deltar i mässor och utställningar. Vi bevakar också vallfrågorna i
remisser och andra liknande sammanhang. Därutöver har våra lokala vallföreningar ett rikt utbud av
vallcentrerade aktiviteter.

Itte Weidman valdes till ny ordförande efter Lars Jakobsson vid Svenska Vallföreningens årsmöte den
15 november i Skara.

