Ekoresa till Danmark
29-30 augusti 2017

Välkomna till årets ekoresa. Studieresan vänder sig till dig som jobbar med
ekologisk lantbruk eller är intresserad av att lära dig mera och få nya intryck av
ekologisk produktion.
Översiktligt program.
Tisdag 29 augusti
Vi samlas på Malmö station. En buss avgår från därifrån kl 10.00
Från Malmö tar vi bron över till Danmark. Vi kör genom Själland och tar bron över till
Fyn. Vi äter lunch på Brobyvaerk Kro som haft kungliga privilegier sen 1732.
Som första gårdsbesök besöker vi Verningelund. De bedriver ekologisk
mjölkproduktion med 250 jerseykor. På gården finns också får, höns, grisar och
getter. De har även en egen gårdsbutik.
Vi fortsätter sedan till Risbjerg. Där finns det 300 ekologiska suggor som går ute
med tillgång till hyddor året runt. Grisarna föds upp till slakt på gården. Där finns
också nötkreatur och får.
Bussen tar oss tillbaka till Själland och Kobaek Strand där vi inkvarteras och äter en
grillbuffé på kvällen med havet som fond.
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Onsdag 30 augusti
Frukost
Kl 07:55 avgår bussen mot Sörö. Vi besöker Økologisk Rådgivnings kontor
där vi träffar Darran Thomsen. Han berättar för oss om deras satsning på
ekologisk sockerbetsodling.
Vi besöker Mineslund. På gården föder man upp ca 250 ekologiska stutar
om året. De slaktas på eget slakteri och köttet säljs i egen butik.
Som lunch äter vi på buffé på Bromölle Kro med anor från 1198.
Resan sista gårdsbesök är på Stengården. Där finns 3 000 ekologiska höns,
dikor, grönsaks- och fruktodling. Det finns också en gårdsbutik och ett
ekologiskt café.
Bussen är tillbaka vid Malmö station senast 16:50.
Logi
Inkvartering i enkelrum på Kobaek Strand Conference Center.
Kostnad
Du betalar för kost och logi. Totalt 2 100 kr inkl moms per person.
Kostnaden faktureras av Jordbruksverket.
Anmälan
Du anmäler dig via sidan kurser och seminarier på Jordbruksverkets
webbplats (www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier). Max 40 platser.
Först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är den 28 juni.
Förfrågningar
Dan-Axel Danielsson (036-15 58 17 eller danaxel.danielsson@jordbruksverket.se) eller Katarina Holstmark (036-15 58 12
eller katarina.holstmark@jordbruksverket.se)

VÄLKOMMEN!
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