
”Det är inne att vara ute”
– Utevistelse och parasiter  
i ekologisk husdjursproduktion
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Tid: Tisdagen den 20 november 2012, kl. 11.30, till onsdagen den 21 november kl. 
13.30.
Plats: Skara Stadshotell (se www.vastsverige.com/sv/skara/products/40366/
Skara-Stadshotell/).
Kostnad: Seminariet är gratis men övernattning (enkelrum), 2 luncher,  
1 trerätters middag och 2 fika kostar 1600:- (exkl. moms).
Anmälan senast den 1 november till Susanne Lindwall, 
susanne.lindwall@slu.se, 0511-67234.
Kontaktperson: Stefan Gunnarsson, stefan.gunnarsson@slu.se, 070-651 41 97
Arrangör: Centrum för ekologisk produktion och konsumtion – EPOK vid SLU.

Centrum för ekologisk produktion 
och konsumtion – EPOK 
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ProgramAtt ge djuren möjlighet att gå utomhus är en viktig del i ekologisk djur-
hållning. Utevistelsen ska innebära ett gott djurskydd och en god eko-
nomi utan att öka risken för att djuren drabbas av parasiter eller förlus-

ter av växtnäring som belastar vatten och luft. EPOK – Centrum för ekologisk 
produktion och konsumtion vid SLU bjuder in till två dagars seminarium om 
utevistelse och parasitförekomst i ekologisk animalieproduktion. Syfte med mötet 
är att förena forskning och praktiska erfarenheter av parasiter och andra aspekter 
av utevistelsen i ekologiska besättningar. Under ett möte den 20-21 november 
2012 träffas vi på Skara Stadshotell, tillsammans med forskare och rådgivare för att 
diskutera frågan. 

Välkomna!

Stefan Gunnarsson, Anna Wallenbeck & Birgitta Johansson,  
Centrum för ekologisk produktion och konsumtion – EPOK, SLU

Tisdagen 20:e november: PARASITER. Moderator: Stefan Gunnarsson, SLU

11.30-13.00  Lunch
13.00-13.10  Välkomna – Eva Salomon, EPOK, SLU 
13.10-14.00  Vad vet vi från forskning idag om parasiter i husdjursproduktion?
 Johan Höglund, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälso- 
 vetenskap, SLU
14.00-14.30  Kaffe 
14.30 – 17.00  Parallella sessioner: 
 Nöt
 o Parasiter i ekologiska nötkreatursbesättningar, aktuell forskning och dess  
  tillämpning: Charlotte Silverlås, SLU/SVA
 o Rådgivarens perspektiv på parasiter hos nöt: Elöd Szántó, Svenska   
  Djurhälsovården.  
 o  Diskussion, medverkan av Johan Höglund, SLU 

 Gris
 o Parasiter i grisproduktion – forskarens perspektiv: Per Wallgran, SVA/SLU
 o Parasiter i grisproduktion – rådgivarens perspektiv: Maria Alarik, Apemia AB  
 o Diskussion

 Fjäderfä
 o Parasiter i ekologiska fjäderfäbesättningar: Desireé Jansson, SVA
 o Erfarenheter från spolmaskbekämpning: Magnus Göransson, Svenska Ägg
 o Rådgivarens perspektiv på parasiter hos fjäderfä: Åsa Odelros,  
  Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion
 o Diskussion

19.00  Trerätters middag

Onsdagen 21:a november: Aspekter av UTEVISTELSE.  Moderator: Niels Andresen, 
Jordbruksverket 

8.30-9.15  Utevistelse och ekonomi: Karl-Ivar Kumm, Institutionen för husdjurens miljö  
 och hälsa, SLU
9.15-9.45  Utevistelse och miljöpåverkan: Eva Salomon, JTI/EPOK
9.45- 10.15  Utevistelse och djurskydd: Birgitta Staaf Larsson, Nationellt centrum för   
 djurvälfärd (SCAW)
10.15-10.45  Kaffe
10.45-11.50  Parallella sessioner: Aktuella frågor för ekologisk produktion
 o Nöt; Niels Andresen, Jordbruksverket – Rastning, foderekonomi, m.m.
 o Gris; Maria Alarik, Apemia AB och Eva Heldmer, Svenska Djurhälso-  
  vården
 o Fjäderfä; Åsa Odelros, Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion

11.50-12.00  Avslutning 

12.00-13.30  Lunch


