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Ekologisk dikalvsproduktion med fokus på 

ombyggnad av befintliga djurstallar 

Vi besöker två gårdar som ställt om från konventionell mjölkproduktion 

till ekologisk dikalvsproduktion och i samband med det byggt om och 

anpassat stallarna för ekologisk produktion. I samband med lunchen hålls 

även föreläsning och diskussion i sal. Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån 

som projekterat ombyggnaderna leder denna dag. 

 

En gård har byggt om från uppbundet i kortbås och spaltgolvsboxar för ungdjur till lösdrift med liggbås 

på befintlig båspall för dikorna och liggbås på spaltgolvet för ungdjuren.  

Den andra gården har byggt om från mjölkkor i lösdrift och gjort ny gruppindelning för dikorna med 

kalvgömma på del av båspallen och med kalvningsavdelning i tidigare samlingsfålla och mjölkgrop. 

Vi diskuterar vilka utmaningar de haft i samband med omställningen, både mjölk till kött och 

konventionell till ekologisk samt hur stallarna har anpassats. 



 

 

 

Praktiska fakta 
Datum/tid: 2 april 2020 kl. 8:15 – 16:30 (10.00-14.30 blir väl själva kurstiden tänker jag?) 

Anmälan: sker till Cecilia Kilbride , 010-223 85 14, cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se eller Helena 

Hägg Agrotektbyrån, 070- 368 08 66 , info@agrotektbyrån.se 

Sista anmälningsdatum: 25 mars 2020 

 

 Avresan sker från två punkter i bil eller minibuss: 

Från Länsstyrelsen i Kalmar, Regeringsgatan 1, kl 8:15. Möjligt att ansluta utmed väg E22. Beräknad 

hemkomst ca kl 17:00 

Från Tindereds rastplats vid E22 kl 9:15. Beräknad åter ca kl 15.30 

Samling kl 10.00 vid rastplatsen vid Långsjöns stugor och camping utmed väg 40 alternativt vid 

Rastplats Botorpström vid E22 för vägledning och samåkning till gårdarna i Hjortedstrakten. 

Vi kommer att anlita en cateringfirma som levererar lunch till församlingshemmet i Hjorted i samband 

med föreläsningen på sal. Var och en betalar för lunch, i övrigt är kursen kostnadsfri för deltagarna. 

Länsstyrelsen bjuder på kaffe på fm. 

Brödtext  

Mer information 
Helena Hägg, Agrotekbyrån 

Telefon/mobil 070-368 08 66 

E-post info@agrotekbyrån.se 
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