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Sommarmöte 
7–8 augusti i Umeå

Många ljusa timmar och ofta gott om vatten lägger grund för en snabb tillväxt på 
vallarna och ett energirikt vallfoder i norra Sverige. Utvecklingen av ny kunskap vid 
SLU i Umeå rörande vallodling och utnyttjande av ett högkvalitativt vallfoder har också 
betydelse för animalieproduktionens utveckling. Finansieringen sker till relativt stor del av 
lantbruksnäringen (Regional Jordbruksforskning i norra Sverige).

En stor del av 2009 års sommarmöte kommer att ägnas åt vallteknik och presentation av 
nya rön från SLU, allt i syfte att lägga grund för skörd av både näringsrikt och hygieniskt 
bra vallfoder. Vi vill också visa lantbrukarnas villkor under en resa genom Västerbottens 
mellanbygd och berätta historien bakom Västerbottenosten. 

  Fredag 7 augusti

09.30 Samling med kaffe på Forslunda Naturbruksgymnasium sam- 
 tidigt som buss möter gäster söderifrån vid Umeå flygplats
10.00 Seminariepass med redovisning av forskningsrön vid SLU i  
 Umeå: Helsäd i utfodringen – Johanna Wallsten
     Vilka faktorer påverkar vallfodrets kvalitet på fältet?
 – Anne-Maj Gustavsson
       Stora vallfodergivor till får – Gun Bernes
      Fettsyror och antioxidanter i vallfoder – Annika Höjer
       Snabb förtorkning grundlägger en bra ensilagekvalitet 
 – Harry Eriksson
12.00 Lunch
13.00 Maskindemonstration med tonvikt på teknik som kan   
 befrämja snabb förtorkning, jämn packning i silos och en i  
 övrigt rationell ensilering  
 Maskinguide är Christer Johansson, LRF Konsult, Linköping 
15.30 Avfärd med buss till SLU Röbäcksdalen för visning av den nya
    forskningsladugården och aktuella vallförsök
17.30 Buss till hotell 
19.30 Busstransport från hotell till Hälje Gård. Där blir det en  
 festmiddag med musikalisk underhållning
23.00  Buss åter till hotell

  Lördag 8 augusti

08.30  Buss från hotell med länets LRF-ordförande Arne Lindström  
 som guide
10.00 Fika och besök på Stenhalla Gård i Hökmark, Lövånger,  
 hemgård för Anders Nilsson, vallföreningens ordförande, med  
 drygt 170 mjölkkor i kall lösdrift
12.00 Lunch och visning av hur Västerbottenosten blir till på Ostens  
 Hus i Burträsk
13.30 Avfärd från Burträsk och besök på en mjölkgård i Flarken- 
 området
16.30 Åter Umeå

 Alternativprogram 7 augusti

13.00 Avfärd med buss från Forslunda för en tur till minne av 200 år  
 av fred eller de sista striderna på svensk mark i Sävar och  
 Ratan. Fika på Tullgården och åter till Umeå ca 17.00 För dem  
 som är mer intresserade av folkvimmel och kommers finns  
 möjlighet att  besöka den stora Noliamässan på Dragonfältet i  
 Umeå. Dit går det att åka med samma buss som går till Ratan. 

Mer information:
Harry Eriksson, tel. 090-10 82 62, 070-559 76 51
e-post: harry.eriksson@lansstyrelsen.se
Per-Göran Persson, tel. 090-10 82 55, 070-213 40 52
e-post: per-goran.persson@lansstyrelsen.se

Välkommen! 

till ett par stimulerande 
dagar i Västerbotten

önskar 
Västerbottens Vallförening
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SW Seed • 268 81 Svalöv • Telefon: 0418-66 70 00 • www.swseed.com

Vinnande vall för varje gård.
Hos oss får du tillgång till ett utbud av vall-
frö  blandningar med unik bredd. Här fi nns 
produkten som säkert passar för just din gård.
 Genom vårt nära samarbete med landets 
ut  fodringsexperter kan du alltid förvänta 

dig den optimala blandningen utifrån 
gårdens och besättningens behov.
 Vinnande vall för varje gård. Räkna 
med att vi har ambitionen, kunskapen 
och erfarenheten.
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Svenska Vallföreningen har tagit fram en beteskalender för 
att bättre kunna styra och utnyttja betet till främst mjölk-
korna och ungdjuren. Med den får du en god överblick 
över hur dina beten fungerar och producerar över säsongen. 
I beteskalendern noterar du efterhand var djuren betar, sköt-
selåtgärder som t.ex. gödsling och skörd/putsning men också 
mjölkmängd och foder på stall. Efter betessäsongen kan du 
använda uppgifterna för att göra en efterkalkyl för betet. Detta 
verktyg är under utveckling och alla synpunkter välkomnas!
Är du intresserad av att börja använda beteskalendern så hör du 
av dig till Anna Carlsson för att köpa ett exemplar, som kostar 
100 kr (så kommer den i en grön mapp tillsammans med en 
uppsättning tuschpennor, färdig att använda)!

Anna Carlsson, tel. 0709-70 12 06
e-post: anna.carlsson@n.lrf.se

Nu lanseras Beteskalendern…

SVENSKA VALLBREV kommer ut med sju nummer 2009.
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Inför sommarmötet har Västerbottens Vallförening förhandsbokat rum på Scandic Plaza i centrum av Umeå för nätterna 
6–9 augusti ifall någon vill komma på torsdagen eller stanna till söndag. Rummen är reserverade fram till 5 juli. 
Standardrum kostar 1 070 kr/natt för enkelrum och 1 170 kr/natt för dubbelrum. Tillägg 100 kr/natt för Superiorrum. 

Rummen bokar och betalar ni själva! Uppge att det gäller ”Vallföreningen”. Bokningsreferens är VAL 060809. 
Adress till hotellet:  Hotell Scandic Plaza, Storgatan 40, 903 26 Umeå, tel. 090-205 63 00, www.scandichotels.com

Vill ni ha billigare boende, så finns några alternativ:
 Forslunda Naturbruksgymnasiums studenthem med vandrarhemsstandard och kokmöjlighet. Detta alternativ bokas via  
 anmälningstalongen nedan. 

 STF vandrarhem, Västra Esplanaden 10, tel. 090-77 16 50 

 Hotell Gamla Fängelset i Umeå, Storgatan 62, tel. 090-10 03 80

Flera logialternativ går att söka via www.eniro.se, men det är viktigt med tidig bokning med anledning av den populära 
Noliamässan. 

     till Länsstyrelsen, Per-Göran Persson, 901 86 Umeå
    fax: 090-12 89 64, e-post: per-goran.persson@lansstyrelsen.se

Anmälningsavgiften insätts senast 29 juni på bankgiro 5741-8840 (Västerbottens Vallförening).

Till Länsstyrelsen, Per-Göran Persson, 901 86 Umeå

Anmälan till sommarmötet 7–8 augusti   Antal personer   S:a kronor
(inklusive måltider, resor, alternativprogram
för familjen, festmiddag)     ………. 850 kr/pers  …………........

       ………. 300 kr/barn (5–12 år) …………........
  
Sommarmötet 2 dagar men utan middag   ………. 500 kr/pers  …………........

Deltar i vallprogrammet fredag     ……….

Deltar i turen till Ratan fredag    ……….

Fredagens valldag + festmiddag men ej lördag  ………. 450 kr/ pers  …………........

       Total kostnad                  …………........

Önskar logi på Forslunda Naturbruksgymnasium          ………. enkelrum à 150 kr

         ………. dubbel (säng + madrass) à 230 kr

Ange tid och flight om ni önskar hämtning vid flygplatsen fredag morgon:   Tid …………........  Flight …………........

Namn på de personer anmälan avser: ……………………………………………………….......................................................

Adress: ………………………………………………………......................................................................................................

Postnr och ort: ………………………………………………......................................................................................................

Tel: ……………………..... Fax: ……………………..... E-post: ……………………………...........................

Vi hälsar alla välkomna till Västerbotten!
Ett särskilt väkommen till alla nyblivna medlemmar i Svenska Vallföreningen!

Anmälan Svenska Vallföreningens sommarmöte 
7–8 augusti i Umeå

Anmälan senast 

29 juni



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

Länsstyrelsen
Per-Göran Persson 
901 86 Umeå

Plats
för 
porto

Gårdsbesök och valldag 
i Uppland

SRB-föreningen och Upplands Vall- 
förening inbjuder till gårdsbesök hos 

SRB-föreningens ordförande 
Mats Eriksson, Svista Gård, Uppsala
Tisdagen den 4 augusti 10.00–14.00

Gården ligger 6 km norr om Uppsala längs gamla E4 mot 
Björklinge och är en ekogård med mjölkproduktion.

Visning av besättningen – redovisning av avelsmål
Optimal ensileringsteknik som befrämjar konsumtion och 
produktion

Inför lunchen behöver vi din anmälan före den 25 juli till:
S. Andersson, tel. 0703-14 30 20, 
e-post: helen.rick@minpost.nu       

VÄLKOMMEN!

Per-Åke Perers, 
Perers lantbruk, 
Växbo utanför 
Bollnäs är utsedd till 
Årets Vallmästare 
2009.

Per-Åke Perers är 
Sveriges sjunde vall- 
mästare genom tiderna. 
Tillsammans med sin 
syster, Anne-Helen Jäder-
ström, driver han mjölk-
produktionen med 95 
kor. De har två anställda 
och dessutom är pappa, 
Lars-Åke, mycket aktiv i 
företaget.
Tävlingen Årets Vall-
mästare arrangeras av 
tidningen Husdjur och 
Svensk Mjölk i samarbete 
med husdjursförening-
arna, SLU samt Svenska 
Vallföreningen. Priset delades ut vid Svensk Mjölks stämma 
den 19 maj i Stockholm.

Årets Vallmästare!

Årets Vallmästare Per-Åke Perers och hans 
syster Anne-Helen Jäderström. 

Juryns motivering: «Det finns ett stort 
intresse för vallfrågor vid Perers lantbruk 
där vallodlingen präglas av noggrannhet 
genom hela vallkedjan fram till foder-
bordet. Genom att ha full kontroll på
analyser och uttaget av ensilag kan 
detta kombineras till en optimal foder-
blandning för mjölkkorna. Tack vare 
maskinsamarbete och en effektiv vallkedja 
är vallskörden både snabb och rationell».

Foto: Britt-Marie Jafner, Husdjur

Grattis!


