örter som fåglar och insekter.
Strategin är att ta första skörd
vid olika tillfällen varje vecka
fram till 1 juli på de olika
fälten. De ört- och fiberrika
partierna blandas sedan med
tidigt skördat ensilage vid
utfodringen. Agema menar att
mjölkkonsumtionen ökar med
2 kg/ko och dag vid utfodring
av den örtrika blandningen
jämfört med ordinärt vallfoder
skördat vid samma tidpunkt. Hessel Agema har lyckats kombiRikligt med spårämnen och nera naturvård med framgångsrik
mineraler spelar nog en roll mjölkproduktion.
men här behöver vi veta mera.
På gården jobbar man också mycket framgångsrikt med avel
i företaget Skalsumer Agema Genetics, där bl.a. tjuren Sunny
Boy fått många utmärkelser.

250 kg N i form av
naturgödsel.
Dairy Campus är
en del av Wageningen UR Livestock
Research. Anläggningen har som
syfte att öka innovationskraften i
hela mjölkkedjan
genom att knyta
Jeanet Brandsma är mycket aktiv i NLTO, den
samman forskning holländska mjölkorganisationen.
och praktik. Den
mesta forskningen sker i samverkan med industrin. Vidare är
undervisning genom praktiskt lärande och erfarenhetsutbyte,
liksom innovationer och demonstrationer, viktiga delar av
Dairy Campus. Ett konsortium bestående av över 50 små och
medelstora företag är kopplat hit.
Lantbrukaren Hessel Agema i Kollumerpomp kombinerar
intensiv mjölkproduktion (90 kor, 12 000 kg mjölk/år, 200 ha)
med vallodling för bevarande av biologisk mångfald av såväl

Nilla Nilsdotter-Linde, SLU, Inst. för växtproduktionsekologi,
tel: 018-67 14 31,
e-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@slu.se

Exempel på arter
är käringtand,
perserklöver,
svartkämpar,
kärrkavle,
kamäxing och
vårbrodd.

Lästips
Van den Pol-van Dasselaar, A., Aarts, H.F.M., De Vliegher,
A., Elgersma, H.F.M., Reheul, D., Reijneveld, J.A., Verloop,
J. & Hopkins, A. (reds.). 2015. Grassland and forages in high
output dairy farming systems. Grassland Science in Europe
20. 507 s. http://www.europeangrassland.org/fileadmin/
media/EGF2015.pdf. Presentationerna finns även på www.
egf2015.nl.

Beslutat på årsmötet
Svenska Vallföreningens styrelse
Ordinarie				

Suppleanter

Anna Carlsson, Getinge, ordf.

Foto: Nilla Nilsdotter-Linde

Vid Svenska Vallföreningens årsmöte den 20 november i Kolmården valdes
Anna Carlsson till ny ordförande på tre år efter Itte
Weidman. Anna är mark/
växtagronom med ekologisk
mjölk- och lammproduktion
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.
Per Rudengren och Jan Jansson omvaldes som ordinarie ledamöter på tre respektive ett år. Maria Wahlquist nyvaldes som
ordinarie ledamot på ett år och Göran Edholm nyvaldes som
suppleant på ett år. Göran Lindgren och Kjell Sandahl omvaldes
som suppleanter på tre år.
Hela styrelsens sammansättning efter konstitution framgår av tabellen. Till ordinarie revisorer för räkenskapsåret 2015/2016 omvaldes Tobias Andersson, Falkenberg och
Lars-Erik Josephson, Värnamo på ett år. Till deras suppleanter omvaldes Magnus Halling, Uppsala och Karl Johan
Jönsson, Klågerup på ett år. Till valberedning omvaldes
Anders Nilsson, Lövånger (sammankallande), Kjell Ivarsson,
Stockholm, Thomas Karlberg, Söderköping, Marjo Lilja,
Färjestaden och Lars Olsson, Eslöv. Ekonomiadministration
och medlemsregister sköts av Rådgivarna i Sjuhärad, Länghem.

Per Rudengren, Mellösa, vice ordf.

Göran Lindgren, Klässbol

Nilla Nilsdotter-Linde, Uppsala, sekr.

Rolf Spörndly, Uppsala

Lars Jakobsson, Lillkyrka, kassör

Kjell Sandahl, Nye

Maria Wahlquist, Vallåkra		

Linda af Geijersstam, Kalmar

Gunnar Liljebäck, Överkalix		

Christer Larserud, Krokom

Jan Jansson, Dalstorp		

Göran Edholm, Vännäs

Föreningen redovisade ett överskott för verksamhetsåret
2014/2015 på 48 484 kr med ett eget kapital på 448 478 kr.
Budgeten för innevarande verksamhetsår fastställdes med ett
överskott på 13 500 kr förutsatt bl.a. att 80 % av befintliga samt
60 % av nyvärvade medlemmar förblir medlemmar även under
nästa verksamhetsår.
Årsmötet beslutade att behålla oförändrad medlemsavgift,
400 kr/år varav100 kr går till lokalföreningen, såvida minst en
aktivitet utöver aktivitet i samband med årsmötet redovisas,
eller till lokal verksamhet i de län där vallförening inte finns.
Ej utbetalda medel skall användas dels för att initiera lokala
aktiviteter, dels för att arbeta på riksplanet med information,
lobbying m.m.
Föreningen hade 2 285 medlemmar som betalat årsavgift i
oktober 2015, dvs. en ökning med 66 personer sedan oktober
2014 trots allt färre (men större) enheter i branschen.
Nilla Nilsdotter-Linde, SLU, Inst. för växtproduktionslära,
tel: 070-662 74 05, e-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@slu.se
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Anna Carlsson – ny ordförande i Svenska Vallföreningen

Jag skulle skriva några rader som nybliven ordförande.
Först vill jag tacka för förtroendet jag fått! Jag ser fram
emot ett roligt samarbete med styrelsen och alla ni andra
i Vallsverige.
Jag vill lyfta fram vallen och vallodlingen som den betydelsefulla gröda och råvara den är. Det finns många olika krav på
vilket grovfoder man vill ha och många sätt hur man väljer att
producera det. Med minskade intäkter till följd av bl.a. lägre
avräkningspriser på mjölk är det ännu viktigare att gårdens
vallfoder är optimalt för den produktion man har. Genom val av
vallfröblandning får vi vallar som passar i olika skördesystem,
kräver olika mängd gödsel och varar olika länge. Maskinkedjan
för vallskörden kan vara allt mellan en gubbe som slår och

rundbalar själv till en maskinstation som hyrs in och gör allt
jobb från slåtter till täckning av silo. Djuren kan beta så mycket
som möjligt eller bara vara ute på motionsbete. Vallfodret kan
vara enda grovfoder eller ges tillsammans med majs, och det kan
vara vallfoder till högmjölkande kor, hästar, tackor eller dräktiga
amkor. Det är här jag ser att Svenska Vallföreningen kommer in,
en oberoende plats där man diskuterar dessa frågor och precis
det som ni medlemmar vill. Många gånger är det lantbrukaren
som har de kluriga lösningarna eller så har man tillsammans
med rådgivaren kommit fram till något som fungerar. Därför är
det så viktigt med våra lokalföreningar och det är ju ni aktiva
som styr vad ni vill göra.
Min önskan är att vi än mer kan få tillgång till den vallkunskap
som finns i andra länder och anpassa den till våra förutsättningar.
Själv har jag och min man Anders fått många idéer och uppslag
när vi deltagit på Europeiska Vallföreningens (EGF:s) möten,
som vi har kunnat tillämpa hemma på gården. Ibland behöver
vi också få oss en tankeställare om vad vi håller på med. Ett
exempel är artikeln i detta nummer som kommer från Jakob
Liljebäck. Han är uppvuxen i Överkalix och bor nu i Nya
Zeeland. Han beskriver sin vardag och sina funderingar för oss.
Jag ser fram emot givande möten och jag vill gärna ha synpunkter och förslag på hur vi använder Svenska Vallföreningen
tillsammans på bästa sätt!
Anna Carlsson, Getinge, tel: 070-970 12 06,
e-post: carlsson@skogsgard.se
ordförande Svenska Vallföreningen

Europeiska Vallkonferensen
i Norge 2016
Tittel for konferansen er ‘The Multiple Roles of Grassland in the
European Bioeconomy’. Arrangementet er lagt til Trondheim
fra 5 til 8 september. Konferansen skal arrangeres av Norsk
Institutt for bioøkonomi (NIBIO). Vi håper at mange svenske
forskere, lantbrukare og rådgivere vil finne veien til Trondheim
i september. Vi ønsker alle velkommen til EGF 2016!
Lars Nesheim, leder av organisasjonskomiteen for EGF 2016,
e-post: lars.nesheim@nibio.no
Läs mera: www.egf2016.no
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Resestipendier och anslag ur stiftelserna kan sökas av såväl
verksamma lantbrukare som forskare, rådgivare och lärare.
Tillgängliga medel disponeras för främjande av forskning
inom betes- och vallkulturens samt fröodlingens ämnesområden samt för bidrag till resor, framförallt utomlands,
för studier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och
vallfoderutnyttjandets områden.
Ansökan som görs elektroniskt, ska vara KSLA tillhanda
senast den 15 februari 2016 kl. 17.00. Akademien har bytt
anslagssystem. Nytt konto måste skapas för att skicka ansökan
även om man hade ett konto i det gamla systemet.
Mer info: KSLA, tel: 08-54 54 77 00, www.ksla.se
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