
 

 

Sedan 2017 drivs Strömmaskolan Sätila i Hushållningssällskapet Sjuhärads regi. 
Växtodlingen är ekologisk och djurproduktionen konventionell. Vi tittar på deras 
vall- och spannmålsodling med fokus på ogräs- och gödselstrategi i ekologisk 
odling.             

Dag:  onsdag 20 maj 2020 
Plats:  Strömmaskolan, Sätila 

Tid:  18.30 – 21.00 

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Rådgivarna och Länsstyrelsen 
Västra Götaland. Gröna Möten följer folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och säkerställer att evenemanget genomförs på ett tryggt sätt. Alla deltagare får 
aktuell information inför evenemanget. Seminariet är kostnadsfritt  
och enklare förtäring ingår.  

Viktigt att du anmäler dig via evenemanget på www.gronamoten.se senast 17 
maj 2020. Detta för att du ska få rätt information och plats, då antalet är 
begränsat till max 30 personer.  

Välkomna! 

Ekologisk fält- och gårdsvandring på Strömmaskolan  

-KRAV-ansluten växtodling och konventionell mjölkproduktion  

Foto K Thorell 



 

   

Program  

 

18.00 Inledning  
Gröna Mötens Caroline Dahrén hälsar välkommen. 

Presentation av Strömmaskolans KRAV-certifierade växtodling och mjölkproduktion 
Mats Hägglund, driftledare Strömma naturbrukscentrum, berättar om gårdens växtodling och 
mjölkproduktion, med ny installerad mjölkrobot. 

Fältvandring 
Katarina Berlin Thorell, Rådgivarna, visar oss runt på fälten. Vi tittar på olika vallblandningar, 
höst- och vårsäd anpassat för god avkastning inom ekologisk produktion.  Vi diskuterar ogräs  
och gödselstrategier i ekologisk odling.  

Vad är skillnaden att driva mjölkkor konventionellt kontra ekologiskt? 
Linda Gradén, Rådgivarna, går igenom olika utfodringsstrategier för att få en bra,  
ekonomisk mjölkproduktion. 

Köksträdgården 
Anna Elsius, verksamhetsutvecklare Strömma naturbrukscentrum, berättar om satsning på  
skolans köksträdgård. 

Möjlighet att se det ombyggda mjölkkostallet. 
Stallet för mjölkkor med en robot kommer vara öppet med för möjlighet att titta in  
och ställa frågor till Mats som är på plats. Visning sker under kontrollerade och begränsade former. 

Gröna möten bjuder på enklare förtäring utomhus 

Ca 21.00 Avslutning av kvällen. 

 

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 2020-05-17.  
Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18 

Gröna Möten i Sjuhärad finansieras av: 
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