Ekoresa till Östergötland
12-13 september 2018

Välkomna till årets ekoresa. Studieresan vänder sig till dig som jobbar
med ekologiskt lantbruk eller är intresserad av att lära dig mera och få
nya intryck av ekologisk produktion.
Preliminärt program
Onsdag 12 september
Vi samlas på Linköpings station. Vår buss avgår därifrån kl 10:15
Allra först besöker vi Vreta Kluster som är en företagspark, en mötesplats och en
utvecklingsarena för de gröna näringarna. Vi får en guidning i växtodling av Per
Ståhl från Hushållningssällskapet m.fl. Vi får även ta del av projektet om insekter
som foder.
Därefter åker vi västerut med uppehåll för lunch på Väderstad centralkrog.
Vi fortsätter sedan till Ombergs Ekogård. Där träffar vi David Appelgren som är en
debattglad bloggande ekobonde som också odlar quinoa och hampa.
Inte långt därifrån, vid Ödeshög, ligger Alvastra Kungsgård som vi besöker därnäst.
På Alvastra finns höns, ca 100 dikor med kalvar och mycket växtodling. Gården har
även en egen klosterruin.
Bussen tar oss tillbaka till Linköping där vi inkvarteras och äter middag.

www.jordbruksverket.se

Ekoresa
– ekologiskt lantbruk i Östergötland
12-13 september 2018
Torsdag 13 september
På morgonen tar bussen oss mot Mjölby för besök på två mjölkgårdar. Först
åker vi till Hulterstad gård som har 350 mjölkkor och 510 hektar åker. De
odlar bete, vall, spannmål, åkerböna och höstraps.
Därefter besöker vi Hörna lantbruk i Nykil. På gården produceras mjölk med
ett 100-tal jerseykor. De föder även upp tjurkalvarna på gården och säljer
köttlådor.
Vi äter vår lunch mitt i naturen på Vårdnäs stiftgård.
Resans sista gårdsbesök är hos familjen Aschan på Ullälva gård. Där
kommer vi att se dikor och fröodling.
Bussen är tillbaka vid Linköpings station senast 16:45.

Logi
Vi har förbokat rum på Scandic Linköping Väst, du bokar ditt rum själv
(www.scandichotels.se/hotell/sverige/linkoping/scandic-linkoping-vast). Ange
koden ” JOR120918” Kostnaden är för enkelrum med frukost: 1061 kr
(inklusive moms). Du måste boka rummet senast 10 augusti för att vara
säker på att få det priset och ett rum på hotellet. Om du vill kan du givetvis
ordna annan logi själv.
Kostnad
Resan är kostnadsfri, men du betalar själv för mat och logi.
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 27 augusti.
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