Storskalig ekologisk produktion 2011
Följ med på en två dagars studieresa 25-26 maj till Västra Götalands län med
temat storskalig ekologisk produktion.
Ekologisk produktion är inte längre en nischproduktion. Inom flera marknadsområden
är nu den ekologiska andelen högre än 10 procent. Det har blivit vanligt att expansiva
företag överväger ekologisk produktion i samband med utökning av produktionen.
Stora ekologiska gårdar kräver nya former av rådgivning. Årets rådgivarresa har
fokus på storskalighet i relation till gödsling, ogräs, bete, foderstater, utevistelse etc.
Resan ska ge ny inspiration till dig som jobbar med rådgivning.
Program
25 maj – dag 1
10:00

Samling vid Skövde station, påstigning buss

10:30 – 12:30

Slätte gård, Töreboda, Emil Olsson. Försäljning av ekogödsel, fröodling med frötork,
samodling av trindsäd och system Cameleon. www.ekogodsel.se (växtodlare)
Ebbetorp, Hjo, Kerstin Fransson. Produktion av ca 2 000 KRAV-grisar om året.
Blötutfodring, marknad, uteareal. (husdjurare)
Förmiddagskaffe under besöken

12:30 – 13:30

Fältlunch på Slätte gård (alla)

14:00 – 17:00

Vadsbo mjölk och växtodling. Vadsbo Mjölk består av sju växtodlingsbönder som
tillsammans har satsat 70 miljoner kronor på en ny ladugård med plats för 1 100
mjölkkor och lika många ungdjur. Gården förvaltar över 2000 hektar åkermark för
ekologisk odling. (www.vadsbomjolk.se/foretaget.html)

17:30 – 22:00

Båttur på Göta Kanal mellan Töreboda-Norrkvarn med kvällsmat.

22:00

Inkvartering på Brännebrona Gästis. (www.brannebronagastis.se)

Dag 2 – 26 maj
08:15

Avfärd till Kårtorps säteri

08:30 – 11:00

Kårtorps säteri. 320 mjölkkor och 723 ha åker. Hög självförsörjningsgrad med foder,
erfarenheter med åkerböna och raps, biologisk mångfald som en resurs.
Biologisk mångfald i ett ekologiskt perspektiv (växtodlare)
Utfodring med stora mängder hemmaproducerat foder (husdjurare)

11:00 – 11:30

Jordbruksverkets regionala rådgivare informerar i bussen om aktuella ämnen och
projekt.

11:30 – 12:30

Lunch på Kinnekullegården (www.kinnekullegarden.com)

13:00 – 15:00

Storskalig biodynamisk odling, Arne Andreae, Lidköping. Medlem i föreningen
Wästgötarna, som producerar och levererar ekologiska spannmålsprodukter
(www.wastgotarna.se). Odling av vallfrö, spelt, råg och åkerböna samt dikoproduktion
med ca 500 djur i nya stallar

15:00

Avfärd till Skövde station. Ankomst Skövde station 16:00.

På flera besök kommer vi att dela på oss for att få mera fokus på växtodlings- och husdjursfrågor i
respektive grupp.

För mera information, kontakta Katarina Holstmark eller Niels Andresen på e-post
katarina.holstmark@jordbruksverket.se respektive niels.andresen@jordbruksverket.se

Anmälan
Anmäl dig på Jordbruksverkets webbplats under www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier senast
den 18 maj. Kostnad för logi, mat och båtresa är omkring 1 200 kr med inkvartering i dubbelrum.
Önskas enkelrum tillkommer 300 kr.

