
Kunskapsmässa på Lövåsa Gård

INBJUDAN

Program: 
Upptäck Lövåsa genom en rundvandring på åtta stationer kopplade 
till olika aktuella ämnen. Ta del av material, ny kunskap och ställ 
dina frågor till våra rådgivare och forskare som bemannar statio-
nerna

Möt kollegor, forskare och rådgivare hos Dag och Marianne Arvidsson 
på Lövåsa Gård. En studiedag för alla mjölkproducenter som vill disku-
tera aktuella frågor med fronten i svensk rådgivning och forskning.

Onsdagen den 
23 oktober

kl 10.00-15.00 
Kinne-Vedum Lövåsa Gård 1, 

53397 Götene
N 58° 35’ 16.83”, E 13° 34’ 11.60”

Anmäl dig senast 
den 16/10 via e-post: 

medlemsservice@lrf.se eller 
tel: 010-184 40 00 
vid anmälan ange namn  

och telefonnummer

Kostnad: 200 kr plus moms. 
I priset ingår fika och en 

fältmässig lunch.
Tänk på att ta med

kläder efter väder.

Foder 
Vall som proteinfoder  
- Elisabet Nadeau, SLU
Förluster vid lagring av ensilage
- Rolf Spörndly, SLU
Bete och mjölkproduktion 
- Martin Johansson, Inno4Grass 
och lantbrukare
    
Teknik 
Det senaste inom sensorteknik
- Katarina Gran, Växa Sverige
Belysning hos mjölkkor och 
rekryteringsdjur 
-- Sofia Lindkvist, SLU
Arbetsbesparande logistik och  
tidsstudier
- Katarina Steen, Växa Sverige 
 

Uppföljning 
Jämförelse av produktionskostnader 
på Europeiska mjölkföretag 
- Susanne Bååth Jacobsson,  
Växa Sverige
Balans på växtnäring i Sverige  
och Europa
- Lis Eriksson och Emma Hjelm, 
Greppa Näringen 

Dagen är en summering och  
avslut på projektet  
Konkurrenskraftig Mjölk med 
ambitionen att sprida idéer 
och kunskap som varit i fokus 
under projekttiden.

Alla är hjärtligt 
välkomna!



Vi på Lövåsa

Lövåsa är ett förtag som ligger tre 
mil norr om Skara i Västergötland. 
Här driver Dag Arvidsson tillsam-
mans med sin syster Marianne, som 
ladugårdsförman, en modern mjölk-
produktion på föräldragården  
Lövåsa. 

Företaget har åtta anställda i verksamheten. 
Djurbesättningen består av 420 mjölkkor plus 
ungdjur. Åkerarealen, på 850 ha används till 
vall, spannmål och helsädesensilage. Dessutom 
tillkommer naturbetesmarker.

Ladugården byggdes 2013 och har en bra och 
arbetsbesparande planlösning. Mjölkningen 
görs av sex st Lelyrobotar.

I byggnaden finns även två Lely gödselrobotar, 
Discovery, samt 1 foderputtare, Juno. Hela 
expansionen startade med bygget av ungdjurs-
stallet, 2012. Plansilo som rymmer sammanlagt 
13 000 m3 i olika fack.

Produktionen bedrivs ekologiskt och biologisk 
mångfald är en viktig pusselbit för detta mjölk-
företag

Svensk mjölkproduktion har mycket att vara 
stolt över i ett internationellt perspektiv! 

Så kom på gårdsbesöket den 23/10 och ta del 
av våra och andras erfarenheter.

/ Dag och Marianne Arvidsson


