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Glöm inte att rapportera dina nötkreatur åter från tillfälligt ute!
Har du haft dina djur på beten med andra produktionsplatsnummer under betessäsongen eller
kanske till och med hos en annan djurhållare? När djuren kommer hem igen vill vi påminna dig
om att rapportera djuren som åter från tillfälligt ute i CDB eller skriva in det i den fysiska
stalljournalen i de fall den används istället. Om du har haft djur tillfälligt inne glöm inte att
rapportera ”Åter från tillfälligt inne” när djuren lämnar produktionsplatsen. Rapporteringen ska
ske senast sju dagar efter händelsen.
Passa samtidigt på att gå igenom ditt djurinnehav i CDB, så det stämmer mot vilka djur som
faktiskt finns på produktionsplatsen när djuren kommit hem för vintern.
Information om rapportering och journalföring av nötkreatur på Jordbruksverkets webbplats.

20 oktober 2021 kl. 11.00 – 16:30

Torkning, lagring, försäljning av ekologiska spannmål, trindsäd och
oljeväxter

På uppdrag av oss genomför Hushållningssällskapet en träff om torkning, lagring, försäljning av
ekologiska spannmål, trindsäd och oljeväxter. Träffen riktar sig till både ekologiska och
konventionella lantbrukare
Innehåll:
○ Uppdatering av befintlig anläggning till en anläggning med betydligt större torkkapacitet och
lagringsvolym
○ Olika alternativ för torkning, lagring och utlastning
○ Energilösning med minskade driftkostnader och mindre klimatpåverkan
○ Systemlösningar för att klara att hantera olika sortiment och kvaliteter
○ Investeringskostnad och beräknade årliga rörliga kostnader
○ Investeringsutrymme baserat på avsalupris, inköpspris för foder, legotorkning med mera
○ Andra lokala gårdsexempel
Träffen anordnas i samarbete med föreningen Ekologiska lantbrukarna Värmland.
Mer information om kursen på vår hemsida
VAR: Majorskullen och Västbro Gård Värmlandsbro.
KOSTNAD: Lunch och eftermiddagsfika kostar 80 kr och betalas med swish.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 oktober 2021
Är du intresserad? Anmäl dig i så fall till Daniel eller Lina via mejl eller telefon:
daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se, 070-829 19 94
lina.ulff.delprato@hushallningssallskapet.se, 070-649 01 39

28 oktober 2021 kl. 09.00 – 15.30

Kurs om foder och foderstrategi för nötköttsproducenter

Observera att nytt datum gäller för denna kurs!
På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland anordnar Lantbruksrådgivning i Väst en kurs om att
utfodra djuren på bästa sätt för klimatet, tillväxt, djurhälsa och för ekonomin.
Kursen har flyttats fram cirka en månad för att fler förhoppningsvis ska ha möjlighet att delta.
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
Mer information om kursen på vår webbplats.
VAR: Väse hembygdsgård. Adress: Mölntorp 205 Väse
KOSTNAD: Kursen är gratis. Du betalar endast 195 kr (exkl. moms) för lunch och fika.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 oktober 2021
Är du intresserad? Anmäl dig i så fall till Maja-Lena Främling via mejl eller telefon:
info@lantbruksradivast.se, 070-207 51 67
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