Årsmöte i Svenska Vallföreningen

Välkommen till Västerbotten och SLU i Umeå

Grovfoder i utfodringen –

kvalitet, effekter och miljöpåverkan
Tisdag 4 november 2014
Årsmötet arrangeras av Vallföreningen i Västerbotten
i samarbete med SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
I år håller Svenska Vallföreningen sitt årsmöte i Umeå.
I samband med årsmötet genomför vi ett seminarium kring
aktuella frågor om grovfoderproduktion och grovfoderutnyttjande. Det senaste från forskningen på SLU i Umeå
presenteras, men vi tar också upp aktuella politiska frågor och
får en rapport från EGFs senaste kongress. Ta också chansen
och träffa Svenska Vallföreningens styrelse.
Plats:

SLU, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap,
Skogsmarksgränd, Umeå
Kostnad:
Västerbottens Vallförening bjuder på fika och
lunch.
Anmälan:
Senast måndagen den 27 oktober 2014 till
Gröna Navet, tel: 090-16 41 83 eller
		
e-post: gronanavet@umea.se
Information:		Lars Ericson, tel: 090-16 41 81,
			070-56 48 539, e-post: lars.ericson@umea.se
Reseersättn.: Svenska Vallföreningen har satt av en summa
för resebidrag till representanter från våra
lokala vallföreningar. Hör av er till lars.
jakobsson@t.lrf.se. Först till kvarn gäller ....
Resa och
Till och från Umeå över dagen tar man sig med
boende:
flyg från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Sök hos Norwegian (rekommenderas från
Stockholm), Malmö Aviation (rekommenderas från Göteborg och Malmö) eller SAS
(dyrast). Alternativet är nattåg till och från
med SJ med utgångspunkt från samma städer. Boende kan sökas via visitumea.se eller
booking.com men skynda på, mycket är redan
bokat!

Program

09.30 Samling och kaffe
10.00 Välkomna
– Itte Weidman, ordf. Svenska Vallföreningen och
Mats Marklund, ordf. Västerbottens Vallförening

10.10 Aktuell grovfoderforskning vid Institutionen för norr
ländsk jordbruksvetenskap (NJV), SLU
– Mårten Hetta, prefekt, NJV
10.40 Faktorer som påverkar metanemissioner hos mjölkkor
– Mohammad Ramin och Pekka Huhtanen, NJV
11.10 Bensträckare
11.20 Vallen i den nya jordbrukspolitiken
– Sofia Björnsson, jordbrukspolitisk expert, LRF
12.00 Lunch
13.00 Metoder att förutsäga konsumtionen hos mjölkkor
– Sophie Krizsan, NJV
13.30 Gräsplantornas yttre och inre egenskaper påverkar vallens
näringsvärde
– Anne-Maj Gustavsson, NJV
14.00 Vallen i växtföljden – hur påverkas innehållet av kol i
marken?
– Lars Ericson, Forslundagymnasiet och Växa Sverige
14.30 Kaffe
14.50 Rapport från EGF i Wales i ord och bild
15.10 Träffa styrelsen!
15.30 Svenska Vallföreningens årsmöte
16.15 Avslutning

Välkommen!

