
 

Välkommen
till 

Vi testar i år ett lite annorlunda upplägg med ett program fördelat på två dagar, 
dels med tanke på de som har långt att åka, dels för att ge mer tid till samtal med kollegor i en turbulent tid. 

Vi samlas på Tallnäs Stiftsgård i Skillingaryd, några mil söder om Jönköping. 
Vi kommer att fokusera på småskalig biogasproduktion på gårdsnivå för både el och bränsle, 

men givetvis kommer vi också lägga tid på vallens produktion och användningsområden. 
Hoppas att programmet nedan verkar intressant och lockande för dig!

Svenska Vallföreningens årsmötesdagar!

Tisdagen den 15 november
16.30 Kaffe och macka
17.00 Vall som substrat i biogasanläggningen
 Sven Norup, Norups Biogas
17.45 Går det att kyla biogasen till flytande fordonsbränsle
 småskaligt? Konceptet Biofrigas
 Dan Waldemarsson, Habo
18.15 Den Robusta Gården
 Kjell Sandahl, Vasen Lantbruk
18.30 Panelsamtal under ledning av Rolf Spörndly, SLU
19.30 Middag
 
Onsdagen den 16 november
07.30 Frukost
08.30 Årsmöte – Svenska Vallföreningen
 Som en extra punkt på årsmötet har vi avsatt tid för 
 erfarenhetsutbyte och inspiration med goda exempel på 
 lokalavdelningsaktiviteter
10.00 Avresa till Hagshult
10.15 Kaffe på stående fot. Carl-Johan Bertilsson presenterar
 gården och konceptet Hagshultskossorna, vilket innebär 
 slutgödning av mjölkkor på vallfoder. ”Klimatcertifierat 
 kött från våra gräsätande mjölkkor”. 
 (https://hagshult.se/) 
11.30 Vilket kvävepris tål vallkalkylen?
 Per-Anders Andersson, växtodlingsrådgivare, Lant-
 männens Odlingsrådgivning
12.00 Hur jobbar Lantmännen för att sänka vallskördekost-
 naderna i skogs- och mellanbygd? Hagshult är även 
 Lantmännens partnergård med demonstration av nya maski- 
 ner och traktorer
 Algot Sandahl, Lantmännen Maskin
12.30 Vi rundar av och summerar
13.00 Lunch och avslutning, Tallnäs Stiftsgård

Program Plats:  Stiftsgården Tallnäs, Tallnäs 1, 
 568 91 Skillingaryd. 
 Studiebesök: Kopensionatet, 
 Hagshultsgruppen, Gräshult 2, 
 568 93 Skillingaryd.
Kostnad:  Seminarier och studiebesök kostar  
 500 kronor och då ingår även mid- 
 dagsbuffé och lunch dag 2, valfri  
 dryck tillkommer. Boende bokar man
 själv med Tallnäs, enkelrum 750 kr,  
 dubbelrum 900 kr inkl. frukost.
Betalning av  Till Svenska Vallföreningen, 
anmälnings- Swish 123 530 38 62, Bg 108-9705.
avgift:
Anmälan:  Senast torsdag den 10 november  
 till kjellivasen@gmail.com 
Ange vid Jag deltar i följande: 
anmälan: Middag 15/11        Lunch 16/11
Boka rum: Senast torsdag 10 november till 
 Jenny, tel: 0370-720 50 eller 
 info@tallnas.se, betalas på plats.
Information: Tallnäs: Jenny, tel: 0370-720 50,
  e-post: info@tallnas.se. 
 Vallföreningen: Kjell Sandahl, 
 tel: 070-655 26 83, 
 e-post: kjellivasen@gmail.com
Reseersättning: Svenska Vallföreningen står för rese-
 kostnaderna (billigaste färdsätt) för  
 två styrelserepresentanter från lokal- 
 föreningarna (eller kontaktperson där  
 förening saknas). 

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


