Anna Carlsson – ny ordförande i Svenska Vallföreningen
På årsmötet den 20 november på Vildmarkshotellet i Kolmården valdes Anna Carlsson till ny
ordförande i Svenska Vallföreningen efter Itte Weidman. Anna är mark/växtagronom med ekologisk
mjölk- och fårproduktion på Skogsgård i Getinge. Hon har tidigare arbetat som rådgivare på
Hushållningssällskapet, varit ordförande i Hallands Vallförening och också suttit i Svenska
Vallföreningens styrelse sedan 1999.
- Jag vill lyfta fram vallen och vallodlingen som den betydelsefulla gröda och råvara den är,
kommenterar Anna Carlsson. Det finns många olika krav på vilket grovfoder man vill ha och många
sätt på hur man väljer att producera det. Eftersom vallen används av både mjölk- och köttbönder,
men också till häst och får så har vi flera djurslag med olika behov av grovfoder att ta hänsyn till. Vår
förening har en viktig uppgift att förmedla kunskap och forskningsbehov men också att ge chans till
erfarenhetsutbyte mellan lantbrukare, forskare, rådgivare m.fl. Det gör vi på olika sätt; det viktigaste
kanske är våra vallbrev som blivit mer omfattande genom åren. Våra lokalavdelningar ordnar möten
med aktuella vallteman och gör ett bra jobb på regional nivå. Jag vill jobba mer med att serva
lokalföreningarna med information och idéer om det behövs. På riksplanet jobbar vi i styrelsen med
att lyfta in vallen i olika sammanhang och att se till att den kommer fram i ljuset.
- Jag vill tacka för förtroendet och ser fram emot att få många förlag från våra medlemmar på hur de
vill att vi ska jobba framåt, avslutar nyblivna ordföranden Anna.
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Anna Carlsson, ordförande
tel: 070-970 12 06, e-post: carlsson@skogsgard.se
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 16 lokala vallföreningarna. Vi erbjuder närmare
2 300 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.

Anna Carlsson valdes till ny ordförande efter Itte Weidman vid Svenska Vallföreningens årsmöte den
20 november i Kolmården.

