
 

   

 
 

Sörgårdens såg och Lantbruk i Jällby drivs av David och Linnéa. De har 
mjölkproduktion, växtodling och skogsverksamhet. Rådgivarna bjuder in till 
fältvandring i samarbete med Gröna Möten och Sjuhärads vallförening. Vi studerar 
gårdens växtodling och fördjupar oss i hur vi skapar förutsättningar för en god 
valletablering. Gården har investerat i modern mjölkningsteknik som vi får höra 
David och Linnéa berätta om.  

 
Dag:  tisdag 19 maj 2020 
Plats:  Sörgårdens såg o lantbruk, Jällby i Ljung 
Tid:  18.00 – 21.00 
 
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 
30 personer.  

Välkomna! 

Fält- och gårdsvandring på Sörgårdens såg och lantbruk 

- valletablering och utfodringsstrategi i mjölkproduktion 
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Program  

 

18.00 Inledning  

Gröna Mötens Caroline Dahrén hälsar välkommen. 
Presentation av gården  

Linnea och David berättar om gården och driften. Vi får också höra om första året i den nya 
ladugården med ny robot- och utfodringsteknik. 

Fältvandring med fokus på valletablering 

Daniel Muregård, Rådgivarna, visar oss runt på fälten. Vi tittar på olika vallblandningar  
och spannmål som passar befintliga marktyper och ger bra avkastning till de egna djurens foder.  
 
Hur sätts väl avvägda foderstater till djuren? 
Emelie Wickström, Rådgivarna, tar upp vad vi behöver tänka på vid utfodring av mjölkkor under 
sommartid, hur vi utnyttjar den egna vallen optimalt samt hur man kan lyckas med 
foderblandningar till olika djurkategorier. 

Visning av det nya stallet. 
Möjlighet att under kontrollerade och begränsade former titta in i stallet. 

Ca 21.00 Avslutar kvällen med enklare förtäring utomhus.  

Tänk på att inte delta om du tillhör riskgrupp eller uppvisar symptom som innebär risk för smitta. 

 

 

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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