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Rådgivarresa
– ekologiskt lantbruk

24-25 maj 2016

Välkomna till årets rådgivarresa. Studieresan vänder sig till dig som jobbar med 
ekologisk rådgivning inom både växtodling och husdjur. Rådgivare inom 
trädgårdsodlingen reser samtidigt men med en separat resrutt. Vi bor på samma 
hotell och har gemensam middag.

Översiktligt program.

Tisdag 24 maj
Vi samlas på Skövde station. Buss avgår från en av bussgaterna kl 10:00
Från Skövde åker vi norrut och besöker Torsjö Mjölk, som är en av Sveriges högst 
avkastande ekologiska mjölkgårdar.

Vi fortsätter sedan resan till Närke och vi stannar längs vägen för en god lunch vid 
Göta Kanal i Lyrestad på Norrqvarn Hotell & Konferens. 

Vi åker vidare till Mullhyttan där vi besöker Jannelundsgård och familjen Arnesson 
som bedriver lamm och nötproduktion. De har också spannmålsodling med äldre 
lant- och kultursorter. Adam Arnesson är en flitig debattör och delar gärna sina 
erfarenheter och insikter.

Sen åker vi en liten bit och dricker kaffe på Berga gård hos familjen Schneider. Det 
är ett modernt lantbruk i tiden med många produktionsgrenar och många 
intressanta grödor. Det finns bland annat äggproduktion, fröodling, ärter, bönor, raps 
och linpressning.

Ca 17:30 återresa till Skövde och inkvartering på Hotell Plaza 

Middag kl 19:30 
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Onsdag 25 maj
Frukost 07:00

08:15 Avresa till Sötåsens Naturbruksgymnasium som drivs ekologisk sedan 
1999. Det är Västra Götalandsregionens kompetenscentra för ekologisk 
produktion.

Vi tittar på mjölkproduktionen och den ekologiska smågrisproduktionen. Vi 
kommer också att göra en fältvandring.

På skolan bedrivs en rad intressanta projekt i samarbete med andra aktörer; 
till exempel våtsådd av åkerböna, värmebehandling av proteinfoder, 
åkerböna för human-konsumtion, drönare och traktorsimulator och 
klimatprojektet SOLMACC.

En del av dagen kommer att ägnas åt betesfrågor i fält, där föreläsare är 
den populäre Charlie Morgan från Wales.

Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe på skolan

Vi slutar 15:30 på Sötåsen och bussen är tillbaka vid Skövde station senast 
16:30.

Logi
Rum är förbokade på Quality Hotel Prisma på Ekedalsgatan 2 i Skövde. Du 
bokar och betalar rummet själv.(tel 0500 48 80 00 eller 
q.prisma@choice.se). Enkelrum kostar 926 kr och dubbelrum kostar 1271 
kr. Detta måste göras senast 24 april.

Kostnad
Studiebesöken och bussresan är gratis, men du betalar 600 kr för mat och 
fika. Denna kostnad fakturerar Jordbruksverket.

Anmälan
Du anmäler dig via sidan kurser och seminarier på Jordbruksverkets 
webbplats (www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier). Sista 
anmälningsdag är den 24 april.

VÄLKOMMEN!
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