Studietur til Sverige for økologiske mælkeproducenter
Fra mandag den 11. juni til onsdag den 13. juni 2018
Afgang fra Frederikshavn mandag den 11. juni kl. 11.50 ankomst Göteborg kl. 15.15
Vi kører i egne biler til Frederikshavn, og går om bord på færgen. Deltagerliste
fremsendes efter endelig tilmelding, så man har mulighed for at køre sammen.
Program mandag
Kl. 15.15 Vi hentes af en bus ved færgen.
Kl. 16.30 Vi besøger Kullingsjö Lantbruk, der har økologisk mælkeproduktion og
biogasanlæg.
Kl. 19.30 Ankomst til hotellet ved Mariestad. Derefter indkvartering og aftensmad.
Program tirsdag
Kl. 7.30 Morgenmad
Kl. 8.30 Vi besøger Ekoväx, der er en økologisk virksomhed, der laver egne forsøg
med økologiske afgrøder. Virksomheden afprøver og sælger økologiske
gødningsstoffer, samt rådgiver landmænd omkring dyrkning af økologiske afgrøder. Vi
ser den økologiske markdrift, og hører om, hvordan man får højst muligt udbytte ud
af afgrøderne.

Kl. 11.00 Bengt Engdahl, Månsagården. Bengt har 250 økologiske køer med en ydelse
på 10.700 kg EKM. Der er samarbejde med 3 planteavlere, der dyrker jorden i
fællesskab. Der bruges 100 % hjemmeavlet foder. Der anvendes hestebønner, der
toastes af en Mosegården Master Toaster, der blev erhvervet for 3 år siden.
Kl. 13.00 Vi spiser frokost.

Kl. 14.00 Vi aflægger besøg hos Vadsbo Mjölk, der har 1.350 økologiske køer. I 2008
gik 8 økologiske planteavlere sammen, og byggede en helt ny gård op på bar mark.
Der er anlagt 4 km faste drivgange til køernes afgræsning. 1.350 økologiske køer på
én bedrift er Nordeuropæisk rekord.
19.30 Ankomst til hotel. Derefter aftensmad.

Program onsdag
Kl. 7.30 Morgenmad
Kl. 9.00 Besøg hos Martin Johansson, der er økologisk mælkeproducent med 85 køer
og 160 ha. Ydelsen er 8.500 kg EKM. Kælvningerne er koncentreret i perioden oktober
til februar. Foderet er 100% hjemmeavlet. Foderplanen består af ensilage, korn og
hestebønner. En landmand der har stor fokus på bundlinjen i regnskabet.
Kl. 11.30 Frokost

Kl. 12.30 Herfra går turen til Oluf Lars Gård. En konventionel bedrift med 900 køer
med høj ydelse. Der køres maskinstation ved siden af. Gården er bygget op over 25
år fra 30 køer til 900 køer. I 2017 er der bygget ny kalvestald.
Herefter køres til færgen i Göteborg. Båden afgår kl. 16.00. Vi spiser om bord på
færgen, og ankommer til Frederikshavn kl. 19.25.
Praktiske oplysninger:
Medbring gyldigt pas til færgen.
Turen er med helpension og færgebilletter er indregnet i prisen.
Pris for hele turen 3.500 kr. Tillæg for enkeltværelse 800 kr.
Tilmelding senest mandag den 16. april på mail til Erling Mikkelsen, Mosegården
på mail em@mosegarden.dk. Erling kan træffes på 22 17 20 40, og er med på hele
turen.
Turen er arrangeret af Mosegården A/S. Future Cattle Advice v/Tonny Kjærgaard
Andersen og Optimal Kvægrådgivning v/Olaf Pedersen er medindbydere.
Per Stensson fra Mosegården, der bor i Sverige, har arrangeret turen i Sverige, og har
kontakten til de svenske værter. Per vil være med på turen i Sverige.

