
 
 
 
Inbjudan till möte i Fältforsk’s ämneskommitté Vall och grovfoder och 
Ämneskommitté Vatten 
 
Ämneskommitté vall och grovfoder och Ämneskommitté Vatten inbjuder till ett gemensamt 
möte eftersom bevattning och dränering är viktiga för odling av vall och grovfoder. 
 
Ämneskommittéerna är en mötesplats för alla intressenter inom sina områden.  
Kommittéerna har i uppdrag att arbeta med utveckling och forskningsformulering, samt 
information och resultatspridning inom sina området. 
 
 
Mötesdag:  torsdagen den 28 november 2019 
Tid:  kl 10.00 – 14.30  
Plats:   Linköpings Missionsförsamling Konferens AB 

www.linkoping.missionskyrkan.se 
Drottninggatan 22, 582 25 LINKÖPING 

Dagordning: 
• Välkommande och meddelanden 
• Tema vall och vatten 

o Litteraturgenomgång av tidigare försöksresultat vattning i vall, Ingrid 
Wesström SLU 

o Reglerbar dränering, Ingrid Wesström SLU 
o Arter och sorter vid torka, Magnus Halling SLU 
o Höstvete bevattning, Abraham Joel SLU 
o Strategi för bevattning vall, Abraham Joel SLU 
o Diskussion om framtida projekt 

• Diskussion om framtida utvecklings- och forskningsprojekt inom vall och grovfoder. 
Ytterligare prioritering av prioriteringslistan, Sverigeansökan, ansökningar. 

• Föregående mötes minnesanteckningar 
• Övriga frågor 

 
Förmiddagskaffe finns framdukat från kl 09.30, eftermiddagskaffe från kl. 14.30 
Lunch betalas av varje deltagare själv, kostnad 150 kr. 
 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
Anmäl ditt deltagande och matpreferenser på länken:  
https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-
forskningsplattformar/faltforsk/ak/vallgrovfoder/ak-mote-191128/ 
senast den 21 november 2019 (obligatoriskt) 

Ämneskommitté vall och grovfoder 
Ämneskommitté vatten 
2019-09-13 
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Anne-Maj Gustavsson Ola Hallin 
SLU Norrländsk jordbruksvetenskap Hushållningssällskapet Sjuhärad 
901 83 Umeå    Box 5007, 5140 05 Länghem  
Tel: 090-786 87 17   Tel: 0325-618 614 
e-post: Anne-Maj.Gustavsson@slu.se  e-post: ola.hallin@hushallningssallskapet.se  
 
Helena Aronsson Ingrid Wesström  
SLU Mark och miljö SLU Mark och miljö  
Box 7014, 750 07 Uppsala Box 7014, 750 07 Uppsala 
Tel: 018-67 24 66 Tel: 018-67 11 83 
e-post: Helena.Aronsson@slu.se  e-post: Ingrid.Wesstrom@slu.se  
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