Vallfältvandringar i Jämtlands län
Välkommen till tre fältvandringar med vallen i fokus på gårdar med olika inriktning. De
arrangeras inom ramen för Greppa näringen och kompetensutveckling kring Ekologisk
produktion med medel ur Landsbygdsprogrammet, i samverkan med Vallföreningen
Jämtland-Härjedalen, Jämtlands nötköttsproducenter och Jämtlands Fåravelsförening.
Nilla Nilsdotter-Linde från Inst. f. växtproduktionsekologi SLU, bidrar med samlade
erfarenheter från vallforskningen kring hur grovfoderproduktionen kan optimeras ur
växtnärings- och klimatsynpunkt, som oftast går hand i hand med en effektiv produktion.
Frågeställningarna utgår från hur gårdarnas vallodling kan optimeras utifrån dagens
förutsättningar, varav två gårdar drivs ekologiskt. Nilla har ett stort och mångårigt
engagemang för vallfrågor inom forskning, men också för att kommunicera kunskap, t.ex. via
den stora Vallkonferensen där hon är en av arrangörerna. Vidare är hon sekreterare i Svenska
Vallföreningen. På träffarna medverkar även lantbrukare och anställda på gårdarna, samt
Länsstyrelsens rådgivare i växtodlings- och husdjursfrågor, Hanna Appelros och Agneta
Andersson.
7 juni kl 18.30 - ca 21 Åkern, Oviken ost
Robert och Kristina Åkermo med anställda. De har 270 tackor som lammar på bete. Lammen
går 4 v med mödrarna och tackorna mjölkas sen ca 5 månader. De har tagit fram en egen
vallfröblandning med sikte på ett energirikt hösilage som ger riktigt god och fin fårost.
8 juni kl 11 - 13.30 Svedja gård, Gevåg
Karl-Olov Norman driver gården med hjälp av Anders Halén. De har 60 mjölkkor i ekologisk
produktion. De har precis satt in mjölkrobot. En aktuell fråga på gården är hur kornas
betesbehov ska tillgodoses och de tycker att ogräsen på gården är en utmaning.
8 juni kl 18.30-ca 21 Slåtte naturbeteskött, Alsen
Anders och Catherine Jörgensen. Har 100 dikor i ekologisk produktion. De har under många
år tagit en skörd per år, men kommer i år att ta två skördar för att kunna anpassa utfodringen
bättre efter djurens behov. En önskan finns att renovera gamla vallar så att de håller längre.
Vi samlas på gårdsplanen på varje gård innan vi går ut på fälten. Vi bjuder på kaffe och lite
tilltugg. Anmälan senast 5 juni till hanna.appelros@lansstyrelsen.se eller via sms till Hanna
på 070-395 33 49.

