
 
 
 

 

Välkommen på kurs! 
Foder och foderstrategi för nötköttsproducenter 

 

 
 

När: 24 september 2021 
Var: Väse hembygdsgård, Värmland 
Tid: 9:00-15:30 
Kostnad: 195kr + moms,  
Kursdagen är gratis men du betalar för lunch och fika (faktureras) 
 

Program: 
Utfodra djuren på bästa sätt för klimatet, för tillväxt, för djurhälsan och för ekonomin. 
 

9:00 Fika, vi startar dagen med kaffe och fralla 
9:30 Kursprogrammet startar 

12-13 Lunch 

15:30 Fika och avslut 
 

Innehåll:  
• Helhetstänk från jord till konsument (djuret)– för att få ett kvalitativt grovfoder.  

• Hur ser årets vallskörd ut? 

• Utfodringsstrategi för bästa tillväxt på ungdjuren – finns det en sådan? 
• Hur mycket foder äter dikon och vad behöver hon äta? En överutfodrad diko är varken bra för 

klimatet, djurhälsan eller ekonomin. 
• Vi tittar på foderkostnader och foderval.  

• Vad behöver djuren och resultatet av olika foderstater.  

• Mineraler.  
• Gruppdiskussioner. 

 
Medverkande föreläsare:  

Charlotte Åkerlind, Lantbruksanalys 

Charlotte har arbetat i många år med foderanalyser och har en stor kunskap om foderanalyser 
och hur man på bästa sätt kan använda sig av dessa i praktiken.   

 
Sanna Soleskog, Boehringer-Ingelheim AH  

Sanna är husdjursagronomen som är grym på kosignaler och som kan massor om foder och 

mineraler till nötkreatur.  
 

Maja-Lena (Malla) Främling, Lantbruksråd i Väst 
Malla är nötköttsrådgivaren som är kunnig om foder i dess olika former; milt uttryckt lite lätt 

nördig när det gäller kor/nötkreatur. Malla håller i alla trådarna under dagen. 



 
 
 

 

 

Aktiviteten är delfinansierad av Länsstyrelsen i Värmlands län med medel ur Greppa näringen. 
Deltagarna betalar endast för lunch och fika. 

 
 

Välkomna! 

Sista anmälningsdag 17 september 2021.  

OBS! Begränsat antal platser. Vi följer restriktionerna som finns om covid 19. 
 

Anmälan och frågor: 
Maja-Lena (Malla) Främling på info@lantbruksradivast.se  eller 070-207 51 67. 
(För att din anmälan ska vara komplett behöver vi ha: namn, adress, mailadress, telefonnummer och personnummer samt eventuella 

matpreferenser). 

 

 

Koordinater: 
59°24´48.3768” 

E13°50´4.1712” 
 

Adress: 

Väse Hembygdsgård 
Mölntorp 205 
655 96 Väse 

http://www.vasehembygdsforening.se/ 
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