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Forts. nästa sida

Harpsund 
www.harpsund.se

är en donation till Svenska staten 1952 från 
Carl August Wicander ”Korkwicander”, i 
testamentet sa C-A Wicander att Harpsund 
”skall användas som hedersbostad 
för Sveriges vid varje tid fungerande 
statsminister” och så fungerar det än idag. 
Total areal 1 650 hektar varav 300 hektar 
åker och betesmark samt resten skog och 
övrig mark. Dessutom arrenderas 50 
hektar åker och bete. Djurbesättningen 
utgörs av 175 mjölkkor plus rekrytering, 
totalt 375 djur. Korna mjölkas i två 
stycken VMS-robotar från DeLaval i en 
nybyggd ladugård från 2010. Gården är 
Kravcertifierad sedan 2010.

Hedenlunda Slott
www.hedenlundaslott.se 

ligger naturskönt mitt i Sörmland. Gården 
har en spännande tidig historia med 
anor från 1000-talet. Gravfält och den 

runsten som finns i parken är från yngre 
järnåldern och vittnar om att denna plats 
tidigt var bebodd. AB Farming, som 
importerade Fergusontraktorer, bedrev 
på senare tid försöksverksamhet på 
gården Hedenlunda och redan 1946 kom 
traktorn med tillverkningsnummer 2 till 
Hedenlunda. Sedan 1972 har det bedrivits 
konferensverksamhet på Hedenlunda 
med ägare som Saab och Scania. Sedan 
2010 är Hedenlunda i privat ägo. 

Ekenäs
www.stiftelsenlamm.a.se

är en donation år 1971 från Oscar 
Lamm, grundare av Atlas Copco, och 
hans hustru Lili. Verksamheten drivs i 
dag av Stiftelsen Oscar och Lili Lamms 
Minne och donatorernas önskan var 
att gården skulle drivas vidare på ett 
miljömässigt föredömligt sätt. Arealen är 
totalt 300 hektar, varav 150 hektar åker 
och betesmark, dessutom arrenderas 280 

hektar åker. Djuren utgörs av 70 mjölkkor 
plus rekrytering, totalt 140 djur. Ny 
ladugård är färdigställd under 2012 med 
plats för 150 kor plus rekrytering. Gården 
är Kravcertifierad.

Park Hotel
www.fawltytowers.se

Linköpings Fawlty Towers, ligger 
mittemot resecentrum och järnvägs-
stationen i centrala Linköping. Hotellet 
byggdes som ett järnvägshotell 1888, 
är ett av Linköpings äldsta hotell och 
beskriver sig som hemtrevligt med 
personlig prägel.

Vall 2012
www.vall2012.se

är en uppföljning av en mässa som 
hölls första gången 2004 och som sedan 
har ägt rum vartannat år. Inriktningen 
är på demonstrationer av odling och 
maskiner. Målgruppen för arrangemanget 

Sommarmöte 8–9 augusti 

Häng med oss till vallmässan Vall 2012 i Vreta Kloster och passa på att ta del av två intressanta mjölkgårdar i 
Sörmland på vägen dit. Onsdag 8 augusti besöker vi Harpsund på förmiddagen och efter lunch på Hedenlunda 
Slott fortsätter vi till Ekenäs innan vi samlas i Linköping för middag på Park Hotel. Efter övernattning besöker 
vi sedan vallmässan Vall 2012 på Vreta Kloster.
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är grovfoderproducenter. Det är också ett forum för aktörer från 
finansmarknaden till tillbehörsföretagen, en mötesplats för alla 
som på något sätt finner intresse i maskiner, utrustning och 
kunskap för odling av grovfoder.

Medverkande experter
Margareta Dahlberg är verksam hos LG Husdjurstjänst som 
produktionsrådgivare inom mjölk- och köttproduktion med ett 
starkt intresse för ekologisk produktion. Biologiskt kunnig och med 
stort engagemang för rådgivning om betes- och rekryteringsdjur.  
Margareta Malmquist, ledamot i Länsförbundsstyrelsen 
Södermanland och viltansvarig. Hon  är uppdaterad på 
vildsvinsproblematiken i den region som har längst erfarenhet av 
att hantera vildsvinen.Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult, 
är verksamhetsansvarig och odlingsrådgivare med specialitet 
driftsekonomi, arrende och grovfoder.

Forts. från föregående sida

Praktisk information 
Deltagarna tar sig med egna bilar till studiebesöken och till 
Linköping. I konferensavgiften ingår kaffe, lunch och middag 
samt kostnad för föreläsare 8 augusti. Priset är 1 000 kr per 
deltagare och fakturering sker i efterhand. För barn mellan  
5 och 12 år är priset 500 kr. Önskar man inte middag reduceras 
priset med 300 kr. Kostnad för övernattning ingår inte och inte 
heller inträdesavgift till mässan.

Anmälan om deltagande senast 27 juli 
till Lars Jakobsson, lars.jakobsson@t.lrf.se 
mobil/SMS 070-648 27 22.

Ett antal förbokade rum finns på Park Hotel, Sturegatan 2, 
www.fawltytowers.se tel: 013-12 90 05 till priset 955 kr för 
enkelrum och 1 155 kr för dubbelrum inkl. frukost.

Räcker inte rummen på Park Hotel till finns näraliggande 
hotell i centrala Linköping, t.ex. Scandic Frimurarehotellet, 
S:t Larsgatan 14, www,scandichotels.se tel: 013-495 30 00 bara 
ett stenkast från Park Hotel. 

Därutöver finns olika typer av inkvarteringsmöjligheter i och 
runt staden, sök t.ex. på 
www.linkoping.sweden.topdestination.se 

För dem som har behov av övernattning på väg till Sörmland 
finns några rum anvisade på Hotell Katrineberg, Sköldhems-
vägen 3, Sköldinge www.katrineberg.nu tel: 0157-501 61. 
Svenska Vallföreningens styrelse har möte där redan på tisdagen 
och övernattar där. Det finns då möjlighet att ansluta till en 
middag på kvällen efter anmälan till hotellet om önskemål.

vall2012.se 

ÖSTERGÖTLAND 

9 AUGUSTI

Vreta Kloster

9 augusti kl 9 - 16
Vretagymnasiet, Vreta Kloster

Vall 2012

Läs mer på www.vall2012.se

Årets mässa sätter fokus på proteingrödor, grön-
foderskörd och reparation av vildsvinsskador i vall. 
Som besökare får du också ta del av maskin- och 

odlingsdemonstrationer. Vall 2012 är mötesplatsen 
för alla som på något sätt finner intresse i maskiner, 

utrustning och kunskap för odling av grovfoder. 
Entré 100 kr. Välkommen!

Onsdag 8 augusti

 

 09.00 Kaffe och samling på Harpsund

 09.30 Visning av ladugård och   
  betesvallar  
  Per Rudengren, förvaltare

 10.30 Betesplanering i samband med  
  VMS-mjölkning 
  Margareta Dahlberg, 
  LG Husdjurstjänst

 11.30 Reparation av vildsvinskador i  
  befintliga vallar 
  Per Rudengren och 
  Margareta Malmquist, LRF

 12.30 Avresa till Hedenlunda Slott för  
  lunch

 13.00 Lunch

 14.00 Avresa till Ekenäs

 14.15 Visning av ladugård och   
  betesvallar  
  Örjan Bergman, driftledare  
  Ekenäs

 15.15 Kaffe i naturbeteshage

 15.30 Hur höjer vi proteinvärdet i våra  
  vallar?  
  Ulrik Lovang, Lovang Lant- 
  brukskonsult

 16.30 Avslut för resa till Linköping och  
  middag

 19.30 Middag på Park Hotel, Linköping

Torsdag 9 augusti

 10.00 Vall 2012 på Vretagymnasiet,  
  Vreta Kloster

 16.00 Mässan avslutas

Program

Foto: Sara Blomqvist



Anmälan till Svenska Vallföreningens sommarmöte 8 augusti
till Lars Jakobsson, lars.jakobsson@t.lrf.se  mobil/SMS 070-648 27 22.
          Barn 5–12 EJ middag
          (kryssa)  (kryssa)
 

Namn  _____________________________________________________  

Namn  _____________________________________________________  
  

Namn  _____________________________________________________  

Namn  _____________________________________________________  

Namn  _____________________________________________________  

Adress ______________________________________________________________________________ 
 

Telefon ______________________________________________  

E-post  ______________________________________________________________________________ 
 

Anmälan till Svenska Vallföreningens sommarmöte 8 augusti Anmäl senast 27 juli



Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds för-
sändelsen med nya adressen på baksidan

Posttidning  B
Avs: Hushållningssällskapet

 Box 5007, 514 05  LÄNGHEM 

AB LH Tryck Ulricehamn

Klövern är motorn hos Årets Vallmästare!
Från gården Nordbyn, strax utanför Frändefors i södra Dalsland 
kommer Årets Vallmästare 2012, Fredrik Hansson. 
Han driver en ekologisk mjölkproduktion med drygt 100 kor 
som i genomsnitt producerar 10 700 kilo ECM med 4 procent 
fett och 3,3 procent protein. 
Grovfodret och vallen spelar en central roll i foderstaten. På 
Nordbyn tas tre vallskördar och vallfröblandningen som använts 
i flera år är SW 344 Flora Intensiv.
Av de totalt 350 hektar som brukas är 110 hektar vall, 25 hektar 
naturliga beten, 45 hektar åkerböna, 60 hektar vårvete, 60 hektar 
havre och cirka 30 hektar helsäd. All areal är ekologisk. 
Näringsinnehållet per kilo ts var 2011: Förstaskörd färdigt 
ensilage 11,6 MJ, 175 g råprotein, 477 g NDF och 158 g iNDF. 

Andraskörd 11,2 MJ, 161 g råprotein, 535 g NDF och 195 g 
iNDF. Tredjeskörd 10,9 MJ, 178 g råprotein, 464 g NDF och 
228 g iNDF.
Förstaskörden togs den 31 maj förra året och därefter var det 
ungefär sex veckor mellan skördarna. Det tar 1 till 1,5 dag 
att skörda 100 hektar. Hjälp lejs från maskinstation för att slå 
och hacka grönmassan sedan tar de själva över transport och 
inläggning i plansilon.
Fredrik Hansson är en framgångsrik producent som lyckats 
mycket väl med sin ekologiska vallproduktion. Vi gratulerar 
Fredrik till utmärkelsen som Årets Vallmästare!
Britt-Marie Jafner, Jafners Ordbyrå, tel: 070-771 00 47,
e-post; fam.jafner@tyfonmail.se
Juryns motivering:
”Klövern är motorn i den ekologiska mjölkproduktionen hos 
Fredrik Hansson, Han har med framgång lyckats producera ett 
vallfoder med hög kvalitet, såväl näringsmässigt som hygieniskt, 
för alla tre skördar. Grovfodret spelar en central roll i företaget 
vilket även avspeglar sig i den höga avkastningen för de drygt 
100 korna.”
I juryn har ingått: Tore Larsson, Svenska Vallföreningen, 
Nilla Nilsdotter-Linde, Mårten Hetta samt Rolf Spörndly, 
SLU, Gertrud Larsson, Hansa Husdjur, Christian Swensson och 
Lotta Christvall, Svensk Mjölk, Erik Pettersson, Husdjur samt  
Britt-Marie Jafner, projektledare.
Tävlingen, Årets Vallmästare, arrangeras av tidningen Husdjur 
och Svensk Mjölk i samarbete med Svenska Vallföreningen, 
Sveriges Lantbruksuniversitet och husdjursföreningarna.

Lars Jakobsson
Blyberga 526
705 98  LILLKYRKA
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Grattis 
årets 
Vallmästare!


