Svenska Vallbrev
Utges av Svenska Vallföreningen		

Välkommen
i

Nr 4. Juni 2021

Internet: www.svenskavall.se

till

Sommarmöte

Norra Skaraborg 22–23 juli

Vallen som motor i landskapet

Foton: Elisabeth Thisner

Välkomna till Västergötland för sommarmöte. Årets resa börjar vid Töreboda, går mot Mariestad och dag två tillbringas
på Torsö och Dillö, två öar i Vänern, norr om Mariestad. Vi åker i egna bilar, ni bokar boende själva enligt info på
nästa sida. Vi bor på Norrqvarn Hotell och Konferens som ligger utanför Lyrestad längs Göta kanal i en av de gamla
kvarnarna som är restaurerad och ombyggd. Anläggningen är certifierad inom Smaka på Västsverige, vilket innebär
att de arbetar med lokala råvaror. Där finns även barnens minikanal och en kulturstig. Vår lokala guide blir Elisabeth
Thisner, som är växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet och lantbrukare. Hon är engagerad i LRF och har
arbetat med lokala matproducenter.
Anmäl
senast 22 juni!

Program

Torsdag 22 juli

Fredag 23 juli

09.30 Kaffe och samling på Sötåsens naturbruksgymnasium, Töreboda
10.00 Välkomna till N. Skaraborg och Sötåsen. Inledning och
upplägg. Sofia Kämpe, ordförande i Skaraborgs Vallförening och Ulrika Åkesson, Agroväst
10.15 1. Multivallskördare och Smartagri – Inge Karlsson,
		 IMSSON Naturteknik AB och Jens Juul, Agroväst
2. Bioraffinaderi och Green Valley – Lars Holm,
		 Naturbruksgymnasiet Sötåsen och Ulrika Åkesson
		 projektledare
3. Fraktioner av grön biomassa som foder till idisslare
		 – Torsten Eriksson, SLU
4. Grön biomassa som proteinkoncentrat till gris –
		 Johanna Friman, SLU
12.00 Lunch på Sötåsen
13.00 Avresa till Ekby, Mariestad
13.30 Besök hos Johan Gradén, Ekby Foder, Mariestad,
https://ekbyfoder.se/
Hästfoderproducent på 850 ha vall som producerar
och säljer grovfoder till alla kategorier av hästar. Allt
foder har livstidsgaranti. Alla balar är fyrkantiga, allt
foder är analyserat och levereras över hela Skandinavien.
15.45 Besök hos Fredrik Olsson, FROAB – Entreprenad &
dränering med 20 anställda
Eftermiddagsfika
17.00 Avfärd till Lyrestad
17.30 Ankomst till Norrqvarn, Hotell och Konferens, Lyrestad
19.00 Middag på uteserveringen med lokala råvaror, Norrqvarn Hotell och Konferens, Lyrestad

08.20 Avresa från Norrqvarn, Lyrestad
09.00 Besök hos Hans & Elisabet Thisner, Fågelö gård, Torsö.
En ekologisk växtodlingsgård med samarbete mellan
växtodling och mjölkföretag. Vi tittar på bevattning
och vallar samt planering inför rapssådd. Kaffe serveras ute
11.15 Avfärd mot Torsö Mjölk
11.30 Vi besöker familjen Olsson på Torsö Mjölk AB som
är en ekologisk mjölkgård med stor avkastning
(12 500 kg ECM), fyra nya robotar (2 blå och 2 röda)
och 350 ha växtodling. Företaget utgör basen för
samarbete med flera ekoväxtodlingsgårdar. Vi tittar
på betesstrategin vid gården
12.15 Avfärd mot Dillö, Torsö
12.30 Lunch på Dillö vid Vänerstranden. Vedugnsbakade
pitabröd med fyllning av egenproducerat nötkött
wokat i strimlor, sallad, tomat, rödlök, rostad lök,
vitlök och chilidressing
13.30 Besök hos Madeleine Boström och Åke Andersson på
Västergården, Dillö, www.dillo.se
Ekologisk nötköttsproduktion på naturbetesmarker,
bo på lantgård, badbalja och köttförsäljning
14.30 Eftermiddagsfika på Västergården, Dillö med bulle
och rulltårta fylld med cheesecakekräm och färska bär
15.00 Avfärd hemåt

Alternativprogram – se nästa sida!

Boende bokas senast 22 juni
Planera och boka ditt boende snarast eftersom trycket är stort
denna tid på året! Vi har reserverat boende på Norrqvarn Hotell
och Konferens, Lyrestad och i Sjötorp (ange Sofia Kämpe).
Var och en betalar för sitt boende på plats.

Alternativprogram – Cykla längs Göta kanal
Töreboda – Sjötorp – Lyrestad, cykeltur 30 km
Från Töreboda trampar man utmed Göta kanal förbi 16 slussar till Sjötorp vid Vänern. I Sjötorp kan man äta lunch på
Café Baltzar vid hamnbassängen och besöka kanalmuséet
som ligger vid Sjötorps hamn.

Norrqvarn Hotell och Konferens
Norrqvarns Slussområde, 548 93 Lyrestad, tel. 0501-507 70
e-post: reception@norrqvarn.se
www.norrqvarn.se

Alternativprogram – Brommö
Ta färjan till Brommö och vandra, bada och njut!
https://www.vastsverige.com/mariestad/produkter/
brommo-och-brommofarjan

Sjötorp
Pensionat Kajutan
Slussvägen 106, 540 66 Sjötorp, tel. 0501-515 90
e-post: bokning@kajutansjotorp.se
www.kajutansjotorp.com/

Anmälan senast 22 juni
Maila eller posta uppgifter om din anmälan enligt anmälningstalongen. Avgiften sätts in på Svenska Vallföreningens bankgiro
108-9705 senast torsdagen den 15 juli 2021. Ange Sommarmöte och vem/vilka insättningen gäller. Det går bra att
delta en av dagarna men de som deltar båda dagarna har förtur.
Vi räknar med stort intresse för resan så snabba på med anmälan
och boendebokning! Sommarmötet kostar 800 kr per vuxen,
500 kr för barn under 15 år. Det kostar 500 kr per vuxen och
300 kr per barn för deltagande en dag.

Sjötorps vandrarhem
Sjöfallsvägen 6, 540 66 Sjötorp, tel. 0501-511 33
e-post: info@sjotorpsvandrarhem.se
Kontaktperson
Sofia Kämpe, Karlsborg, tel: 073-310 78 69
e-post: vallforeningenssommarmote@gmail.com

Resa
Vi reser med egna bilar den här gången.

Vänligen se vidare information
på Svenska Vallföreningens hemsida:
www.svenskavall.se
angående ev. förändringar med
anledning av rådande smittläge!

Anmäl
senast 22 jun

i!

******************************************************************************************************
Anmälan till Svenska Vallföreningens sommarmöte 22–23 juli 2021
skickas till e-post: vallforeningenssommarmote@gmail.com
Anmälan senast 22 juni. Förbokade rum bokas av var och en senast 22 juni.
Avgiften sätts in på Svenska Vallföreningens bankgiro 108-9705 senast 15 juli 2021.
Torsdag 22–fredag 23 juli

Antal personer 		

Vuxen 		

Barn (–15 år) 		

Summa kr

Studiebesök, lunch, fika, middag

..................... 		

800 kr/pers

500 kr/pers 		

.....................

Deltagande en dag		

.....................		

500 kr/pers

300 kr/pers		

.....................

Namn på personer som anmälan avser
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Adress ..............................................................................................................................................................
Telefon (mobil) ………………………………………................. E-post .....................................................................................
Ange om du behöver specialkost.
.........................................................................................................................................................................
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