
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLU:s institution för husdjurens miljö och hälsa i Skara bjuder in till ett seminarium om 
dikalvsproduktion i några av våra närliggande länder. Vilken aktuell forskning bedrivs inom 
området i Storbritannien, Irland och Finland? Hur ser våra forskarkollegor på möjligheter att 
anpassa vallodling till torrare somrar? 

Dag:  Fredag 24 maj 2019 
Plats:  Hernquistsalen, SLU Smedjan, Gråbrödrag 7, Skara 
Tid:  08.30- ca 11.30  

Seminariet som är kostnadsfritt görs i samverkan med Gröna Möten.  
Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se  
senast 19-05-2019. OBS! Att seminariet hålls på engelska! 

Välkomna! 

Cow-calf production 
- how is it like in other European countries?  
- what are the future challenges? 

Foto Ulrika Åkesson 

Foto M Jardstedt 

http://www.gronamoten.se/


 

Program  
08.30 Registrering med fika 

08.50 Inledning /Introduction 
Ulrika Åkesson, Gröna Möten, inleder seminariet tillsammans med Anna Hessle, SLU. 

09.00 Cow-calf production in United Kingdom 
Prof Richard Dewhurst, SRUC, enlighten us of British cow-calf production; systems, feeds and present 
issues. Relates to their activity at Dairy Research and Innovation Centre.  
 

09.45 Cow-calf production in Ireland 
Mark McGee, Principal research scientist at Teagasc, reports from Irish beef production systems, feeds 
and present issues and also inform us about their current research at Teagasc.  
 
10.30 Pause 

10.40 Beef production in Finland 
Prof Markett Rinne, LUKE, gives a short overview of systems, feeds and present issues in Finnish cattle 
production.  
 
11.25 Avslutning/Summary 

11.30 Gröna Möten erbjuder lunch till självkostnadspris 90:-/person 
Anmäl att du önskar lunch under övriga upplysningar i anmälningsformuläret. 
 
För de med intresse för aktuell svensk forskning inom dikalvsproduktion finns möjlighet att delta vid 
Mikaela Jardstedts disputation som startar i samma lokal direkt efter lunchpaus. 
Hennes avhandling handlar om resurseffektiv vinterutfodring av dräktiga dikor, där Mikaela har jämfört 
ett antal olika grovfoder. 
 

 

Vid frågor om evenemanget kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-10 56 30 

 

 

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:  

Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Naturbruksförvaltningen, LRF,  

Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE, Lokalproducerat i Väst 

Gröna Möten Skaraborg  finansieras av:    

mailto:ulrika.akesson@agrovast.se

