
 

Töreboda och Naturbruksskolan Sötåsen

Årsmötesseminarium och årsmöte 
i Svenska Vallföreningen Torsdag 19 november 2020

09.30 Grön bioraffinering av gräs- och baljväxter
 Samling på Naturbruksskolan Sötåsen för demonstration 
 av Green Valleys testanläggning
10.45 Avresa Sötåsen till Guldgruvan, Töreboda (3 km)
11.00 Kaffe serveras i Aulan
11.10 Vallens betydelse för effektivt markutnyttjande
 Möjligheter med grön bioraffinering av gräs- och balj- 
 växter för lokalt producerad bioenergi och proteinfoder 
 Christel Cederberg, Chalmers
11.30 Green Valleys testanläggning i Sverige
 Beskrivning av arbetet med installation av den nya 
 tekniken
 Anders Assarsson, Naturbruksskolan Sötåsen
12.00 Enkel lunch
13.00 Årsmöte – Svenska Vallföreningen
 Sänds på Facebook Svenska Vallföreningen för dig som
 inte är på plats
13.45 Vallens potential som proteingröda – det bredare
 forskningsperspektivet
 Torsten Eriksson, SLU
14.15 Grön biomassa som proteinkoncentrat till enkel-
 magade husdjur 
 Aktuell forskning med grön biomassa som proteinkon- 
 centrat till gris
 Johanna Friman, SLU
14.45 Fraktioner av grön biomassa som foder till 
 idisslare
 Aktuell forskning med grön biomassa som fiber- och 
 proteinfoder till idisslare
 Torsten Eriksson, SLU
15.15 Diskussion och summering av dagen
 Rolf Spörndly, Svenska Vallföreningen
15.45 Avslutning & kaffe

Program
Platser:  Samling: Naturbruksskolan Sötåsen,
 Sötåsenvägen 4, Töreboda – samling 
  vid parkeringen, Bioraffinaderiet. 
  Därefter: Guldgruvan Kv. Gjutaren,  
 Järnvägsg. 6, Töreboda
 Skolan ligger 3 km från Guldgruvan,  
 som i sin tur ligger 200 m söder om 
 Töreboda Resecentrum.
Anmälan:  Senast torsdag 12 november 
 på www.gronamoten.se 
 Vi följer Folkhälsomyndighetens rekom- 
 mendationer – först till kvarn!
Information:  Sofia Kämpe, tel: 0733-10 78 69,   
 e-post: sofia@torpetlantbruk.se
Rese- Svenska Vallföreningen står för rese-
ersättning: kostnaderna (billigaste färdsätt) för 
 två styrelserepresentanter från lokal- 
 föreningarna (eller kontaktperson där  
 förening saknas). 
Övrigt:  Svenska Vallföreningens styrelse har möte
 på Rasta i Mariestad  (tel: 0501-700 82, 
 e-post: mariestad@rasta.se) dagen innan 
 och övernattar där. Vi tipsar  dig som reser  
 långt att boka ditt boende där. 

 Svenska Vallföreningen
 http://www.svenskavall.se/

Förädlad vallgröda ger flera 
avsättningskanaler

Svenska Vallföreningen hälsar tillsammans med Agroväst Gröna Möten välkommen till 
Töreboda. Årets program har fokus på hur vi genom ny teknik kan förädla vallgrödan till 
fler avsättningsområden. Under hösten har Green Valleys svenska testanläggning för grön 
bioraffinering av gräs- och baljväxter invigts på Sötåsen. Under kommande år kommer både 
nyskördad vall och ensilage testas genom anläggningen. Fraktionerna kommer att användas 
dels som råvara för biogas, dels för proteinfoder till enkelmagade husdjur och idisslare.  
Vi inleder dagen med en demonstration av anläggningen. Programmet under dagen kommer 
beröra flera forskningsinsatser som görs för att utnyttja vallens potential som proteingröda.

Välkommen till

Foton: Ulrika Åkesson


