Foto U Åkesson

Aktuell forskning för en hållbar mjölk- och nötköttsproduktion
- rapport från pågående projekt med koppling till Sjuhärad
Vi behöver lära mer av varandra, hitta nya samverkansformer för att senaste forskning
ska göra mesta möjliga nytta inom lantbruksnäringen. Det behövs också en aktiv dialog
med viktiga aktörer som arbetar med landsbygds- och miljöutvecklingsfrågor lokalt.
Var med och bygg de så viktiga nätverken där vi kan lyfta fram och diskutera behov och
utmaningar vi ser framåt.

Dag:
Plats:
Tid:

Fredag 15 mars 2019
Rådde Gård, Länghem
13.00 – 16.00

Vi bjuder in till en innehållsrik eftermiddag där ni får ta del av den forskning som
bedrivs i närområdet idag. Passa på att ställa frågor till expertis på plats, mingla och
diskutera framtida utmaningar över en god fika.
Anmäl dig enkelt genom att registrera dig under evenemanget på www.gronamoten.se
senast 12 mars 2019. Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Välkomna!

Program
13.00 Inledning
Caroline Dahrén, lokal samordnare Gröna Möten Sjuhärad, hälsar välkommen.
13.10 Pågående forskningsprojekt kopplat till mjölk- och nötköttsproduktion
Vad behöver göras för att vi ska nå en högre och jämnare köttkvalitet på nöt- och lamm?
Ulrika Åkesson, Agroväst, berättar om forskningssamverkan Västra Götaland och Midtjylland.
Utvärderingar av produktionssystem utifrån lönsamhet och miljöpåverkan
Kristina Holmström, SLU/Hushållningssällskapet Sjuhärad, berättar om hennes arbete i det
internationella forskningsprojektet SusCatt.
Ny svensk-dansk satsning på vall som råvara till bioenergi och högvärdigt proteinfoder.
Elisabet Nadeau, SLU/Hushållningssällskapet Sjuhärad berättar om projekt Green VALLeys.
Projekt med biokol i djupströbädd för klimatanpassat produktionssätt.
Stefan Wallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad, berättar om arbetet med biokol på Rådde Gård.
15.00 Gröna Mötens roll som mötesplats och kunskapsspridare
Vi leder samtal i grupp och bjuds på kaffe med gott fika.

15.50 Summering

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast
2019-03-12. Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18

Gröna Möten i Sjuhärad finansieras av:

