ENERGI SOM AFFÄRSMÖJLIGHET

2 FEBRUARI 2012 PÅ VARA KONSERTHUS

ÖKAD ANIMALIEPRODUKTION

Arrangörer: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Växa Sverige och Skaraborgs grisproducenter

ÖKAD ANIMALIEPRODUKTION

Välkommen till
Tillväxtdagen 2 februari!
Tillväxtdagen är en samlad satsning för att utveckla det västsvenska
lantbruket. Årets program handlar om animalieproduktion, och vi
hoppas kunna mötas i ett gemensamt mål – att utveckla och öka
animalieproduktionen. Vi djupdyker i frågor som rör affärer, förhandling och samverkan. Vi lyfter också frågor som rör unga företagare
och ägarskifte inom lantbruket. Årets tillväxtdag innehåller också en
minimässa där mejerier, slakterier, banker och rådgivningsföretag
ställer ut. Vi hoppas att du som funderar på framtiden ska hitta
intressanta föredrag och bra affärskontakter.

Program
Moderator under dagen är Ove Konradsson.
08.45 Kaffe och möjlighet att besöka utställningarna
09.15 Inledning
Peter Svensson, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen
09.30 Livsmedelsstrategin – LRF vänder trenden
Thomas Magnusson, LRF
10.15 Bensträckare och möjlighet att besöka utställningarna
11.00 Ägarväxling och unga företagare i lantbruket
Kristina Yngwe, LRF Ungdomen
11.45 Affärer och förhandlingsteknik
Dirk van der Krogt, Ekologiska lantbrukarna
12.30 Lunch och möjlighet att besöka utställningarna
Valbara seminarier under eftermiddagen
13.15 Tema mjölk: Visst går det, och det går bra!
Robert Albertsson, Synnerby
Tema nötkött: Tillsammans är vi starka
Fredrik Karlsson, Slättens nöt
Tema gris: Tillbakablick och framtidsvision
Carl-Gösta Stenberg, Russelbacka Egendom
13.45 Tema mjölk: Att våga tro på mjölken och satsa framåt
Patrik och Elin Johansson, Torp
Tema nötkött: Samarbete och konsumentkontakt, mervärde för alla
Per-Olof Olsson, Sjuhäradskött
Tema gris: Att vara smågrisproducent – en utmaning
Ludvig Nilsson, Spångboda		
14.25 Avslutande paneldiskussion med dem som medverkat under dagen
Moderator: Ove Konradsson
15.30 Kaffe och möjlighet att besöka utställningarna
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Presentation av föreläsare
Ove Konradsson är VD i Hjordnära Mejeri AB, Stockholms Mjölk AB
och Östgöta Mjölk AB samt ledamot i koncernledningen för Skånemejerier.
Ove har även gedigen erfarenhet från slakteribranschen, hästsport och
från sitt tidigare arbete som landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen i Västra
Götalands län.
Thomas Magnusson är vice ordförande i LRF. Hemma i Tävelsås i
Småland driver han ett mjölk- och köttföretag tillsammans med sonen.
Kristina Yngwe är ordförande i LRF Ungdomen och arbetar som växt
odlingsagronom på HIR Malmöhus AB. Kristinas föräldragård står inför
ett generationsskifte, så kanske blir det en framtid som lantbrukare.
Dirk van der Krogt är ansvarig för marknads- och branschutvecklings
frågor inom Ekologiska Lantbrukarna. Den senaste tiden har mycket
kretsat kring köttfrågor. Han har bland annat har varit med och drivit
lyckosamma förhandlingar åt ekogrisproducenterna. Detta har även lett
till förhandlingsuppdrag åt konventionella grisproducenter i bland annat
Skaraborg och Dalarna-Hälsingland. Dirk arbetar även aktivt med ekokycklingsfrågan och gruppaffärsupplägg åt nöt- och lammproducenter, och
är sedan tidigare väl insatt i ekomjölkmarknaden.
Robert Albertsson driver ekologisk mjölkproduktion i Synnerby utanför
Skara. Han har 25 kor och producerar 10 000 kilo mjölk per årsko.
Robert samarbetar med grannar om maskiner och foderproduktion. För
framtiden finns planer på att bygga ut för lösdrift och fler kor.
Patrik och Elin Johansson driver Torps Lantbruk i jordbrukstäta Månstad i Tranemo kommun. Torps Lantbruk har sedan generationsskiftet
1997 vuxit från att vara en uppbunden mjölkgård med 70 kor till en
nybyggd lösdriftsladugård med 340 mjölkande kor, maskinstation och
sex heltidsanställda. Följ vår resa från ett litet enmansföretag med små
möjligheter att påverka priser, till att bli ett företag med handlingskraft.

Fredrik Karlsson sitter i styrelsen för Slättens Nöt som är en ideell förening
med cirka 85 medlemmar. Föreningen genomför gemensamma slaktupphandlingar som hjälper medlemmarna att hitta den bästa totallösningen.
Medlemsträffarna är tillfällen att fördjupa sig i intressanta ämnen och att
utbyta erfarenheter och inspirera varandra.
Per-Olof Olsson är kött- och potatisproducent i Algutstorp, Tranemo.
Per-Olof är en av elva medlemmar i Sjuhäradskötts ekonomiska förening.
Under hösten började föreningen arbeta mot målet att kunna möta marknaden och försäljningen av detaljstyckat kött i lådor. Ambitionen är att
Sjuhäradskött i en nära framtid ska finnas ute i butikshyllorna.
Carl-Gösta Stenberg är en av delägarna i Russelbacka Egendom AB.
Företaget producerar 10 000 slaktgrisar per år, varav 4 300 är egna
smågrisar och resterande köps in på mellangårdsavtal. Totalt brukas
930 ha åker och företaget sysselsätter 8 personer.
Ludvig Nilsson driver företaget Spångboda Lantbruk AB, med sju heltidsanställda. 2002 satsade företaget på smågrisproduktion. 2006 fördubblades
produktionen till att omfatta 1 100 suggor. Totalt säljs 27 000 grisar per år,
huvudsakligen i form av smågrisar till slaktsvinsproducenter i mellangårdsavtal. Gården har även växtodling för foderändamål.
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PRAKTISKA UPPLYSNINGAR
Tid och plats
Torsdag 2 februari 2012, kl 8.45-16.00, på Vara Konserthus,
Allégatan 45, Vara.

Kostnad
300 kronor inklusive mat och fika. Kostnaden kommer att faktureras.
Moms tillkommer.

Upplysningar lämnas av Länsstyrelsen
Annelie Carlsson, 0705-47 06 03, och Camilla Svensson, 0703-48 49 99,
Maja-Lena Främling, 0703-99 59 67.

Anmälan
Anmälan senast 26 januari via kurskalendern på www.kompass.lrf.se (välj
Kurs/Seminarium, kod 14353).
Har du inte tillgång till Internet kan anmäla dig till Camilla Svensson på
Länsstyrelsen, tel 031-60 58 35.

Utställare
Till minimässan har vi bjudit in representanter från slakteri-, mejeri- och
rådgivningsföretag samt banker. Ta chansen att träffa dina affärskontakter
och diskutera vilka möjligheter som finns för dig och ditt företag.

Fotografer
Barn som dricker mjölk: Studio Spirit, Svensk Mjölk
Kor som betar: Uffe Andersson, Svensk Mjölk
Ost och bröd: Lena Koller, Svensk Mjölk
Dikalv: Anders Bohlin
Övriga bilder: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

