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Alnarps Lamm och Fårdag 2022
SEMINARIER, WORKSHOPS |

- Arbeta smart och tänk på ekonomin!

Vi vill samla olika aktörer inom branschen, såsom studenter, producenter,
rådgivare, näringsliv och myndigheter för att belysa och lyfta olika aktuella
ämnen och forskningsresultat inom området.

Får och lammproducenter har en viktig roll i det svenska lantbruket. Ser vi
enbart till konsumtion, produktion och import av lammkött �nns det stor
potential att öka svensk lammproduktion. En långsiktigt hållbar produktion
behöver genomtänkt management och ekonomi, vilket kommer ligga i fokus
för Alnarps lamm och fårdag 2022.

Varmt välkomna!

 

Fakta

28 apr Zoom, Alnarp

Denna webbplats använder kakor (cookies), som lagras i din webbläsare. Vissa kakor är nödvändiga
för att webbplatsen ska fungera korrekt. Andra är valbara.

Hantera valbara kakor

Tillåt bara nödvändiga kakor

Tillåt alla kakor
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Tid: 2022-04-28 18:00 - 21:00 
Ort: Alnarp 
Lokal: Zoom 
Arrangör: Inst. Biosystem & teknologi (BT) – SLU, SLU Partnerskap
Alnarp, LRF-Skåne & Skånes fårintressenter 
Pris: gratis 
Mer information: 
För att få tillgång till inloggningsuppgifter måste du anmäla dig nedan.

Ange din e-postadress för anmälan: NN@aaaa.xx

Skicka anmälan

Program

18.00 Välkomna och Inledning  
         - Moderator Anna Kristo�ersson, Skånes fårintressenter

         Presentation av Robert Nilsson, HKScan Agri

18.10 Nyheter i branschen

18.20 Strategisk planering av fåråret  
         - Theo den Braver, Gård och Djurhälsan

18.50 Strategi och lönsamhet vid napplammsuppfödning  
         - Annelie Carlsson, Inst. Husdjurens miljö och hälsa, SLU

19.20 Paus

19.40 Beräkna och kompensera för ökande produktionskostnader  
         - Caroline Göransson, Ludvig&Co

20.10 Dansk lammproduktion i stor skala med NZ management och 
         avelsmaterial! 
         – Familjen Plouge

20.40 Avslutande diskussion 

Inbjudan som PDF
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SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter
är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcerti�erat enligt ISO 14001. • Telefon:
018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatsen

Relaterade sidor:

  Kontaktinformation

SIDANSVARIG: ANDRUS.KANGRO@SLU.SE

Institutionen för biosystem och teknologi Alnarp Partnerskap Alnarp

Elin Karlsson, Universitetsadjunkt  
Biosystem och teknologi 
elin.karlsson@slu.se, +4640415372
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