Ekoresa till Jämtland
28-29 augusti 2019

Välkomna till årets ekoresa ! Resan vänder sig till dig som jobbar med ekologiskt lantbruk
eller är intresserad av att lära dig mera och få nya intryck av ekologisk produktion.
Programmet är anpassat efter nattåget som är framme i Östersund 06.30. Väl framme äter vi frukost på
Stora Teatern. Tåget hem avgår från Östersund på torsdag 21.37. Första dagen besöker vi en
mjölkproducent, en köttproducent med eget slakteri, samt reser längst fäbodvägen och besöker en
fäbod. Vi övernattar på fjällanläggningen i Klövsjö. Andra dagen besöker vi ytterligare en mjölkproducent
och äter lunch på Wången. Därefter åker vi till en avelsbesättning med Simmental och till en gård med
eget mejeri. Vi avslutar dagen med ett besök på Torsta naturbruksgymnasium där vi även äter
kvällsmat. Ciceroner på resan är Agneta Andersson och Hanna Appelros från Länsstyrelsen.

Logi
Vi har förbokat rumspaket inklusive middag på Storhogna högfjällshotell & spa, du bokar ditt rum
själv (ange att bokningen gäller Jordbruksverket, bokningsnummer 219080 Mail:
bokningen@storhogna.com, tel: 0682-413040). Du måste boka rummet senast 27 juli för att vara säker
på att få ett rum på hotellet.
Kostnad
Resan är kostnadsfri, men du betalar själv för mat och logi på plats. Total kostnad för detta är cirka
2000 kr inklusive moms.
.
Anmälan
Du anmäler dig via sidan kurser och seminarier på Jordbruksverkets webbplats
(www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier). Max 25 platser. Först till kvarn gäller.
Sista anmälningsdag är den 27 juli.
Förfrågningar
Katarina Holstmark (036-15 81 12, katarina.holstmark@jordbruksverket.se)
Dan-Axel Danielsson (036-15 81 17, dan-axel.danielsson@jordbruksverket.se)
Birgitta Johansson (036-15 81 20, birgitta.k.johansson@jordbruksverket.se)
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Ekoresa
– Presentation av studiebesöken
onsdag 28 augusti
Haxäng Mjölkgård producerar KRAV godkänd mjölk
med 125 mjölkkor (trerasavel) plus rekrytering, totalt ca
280 djur. De har 270 ha vall i två- eller treskördesystem
lite beroende på årsmånen. Simon och Magda Sundell
odlar även 100 hektar spannmål, främst korn och
grönfoder. Gården producerar också biogas.

Hallquist gård, Fåker producerar nötkött med 45 dikor
och tjurar. Gården har 50 ha åker och 32 ha beten,
mestadels treåriga vallar som bryts med korn och
insådd. Har eget gårdsslakteri sedan 2010, säljer
köttlådor och har varit ekologisk sedan 1995.

Mellangården i Klövsjö, driver Klöppingens fäbod
som är anlagd så sent som 1970. På gården finns cirka
15 mjölkkor plus rekrytering och tjurar. Gärden är
ansluten till KRAV och ägs av Erik Olsson. Erik har stor
erfarenhet av mulbetesrätten och hur den påverkas av
en växande turistnäring.
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Ekoresa
– Presentation av studiebesöken
torsdag 29 augusti
Trägsta mjölkgård drivs av familjen Widholm. På
gården mjölkas korna med tre robotar och utfodringen är
helt automatiserad. Odlingen består av 280 ha med
främst vall och bete. Foderstaten har en hög
grovfoderandel. Stallgödseln blir biogas och familjen
satsar på klimatsmart produktion.

På Rödön driver Agneta och Lars-Göran Söderberg en
KRAV-certifierad avelsbesättning med Simmental. De
odlar både spannmål för avsalu och säljer även
grovfoder. Mycket duktiga växtodlare som nyligen har
ställt om från mjölk till kött.

På Kälen finns 12 kor av raserna jersey och fjällkor, 15
mjölkgetter samt kalvar och killingar. Karin och Anders
Ericson driver gården som även har växtodling och
gårdsbutik. I det egna mejeriet tillverkas ost. De flesta
osttyperna mognadslagras i den gamla källaren under
Bryggstu och får där sin speciella karaktär.

Torsta naturbruksgymnasium har runt 20 får, drygt 50
mjölkkor samt kalvar och ungdjur. Man förfogar över 190
hektar där man odlar vall, korn och grönfoder.
Gårdsdriften är även värd för SLU-försök och är KRAVcertifierad.
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