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Odling i Balans, aktuellt
vår - försommar
I år genomförde Odling i Balans årsmötet i Skåne med
formella förhandlingar på Alnarp. OiB har fått en ny ordf.
Håkan Eriksson Wiggeby gård. Håkan har deltagit i
verksamheten kring Odling i Balans från starten 1991/92.
På gården bedrivs omfattande växtodling med några
specialinriktningar. På delar av arealen odlas vall som
hästfoder och under det senaste halvåret har det byggt
upp en anläggning för kompostering av hästgödsel.
I styrelsen ingår ytterligare en företrädare för
pilotgårdarna. Vid årsmötet valdes Torsten Thuresson till
ny ledamot i styrelsen.
Vid årsmötet höll Bengt Anders Johansson, vice ordf. i
miljö- och jordbruksutskottet ett uppskattat föredrag där
han fokuserade på möjligheten för en hållbar produktion.
Det är viktigt att agera och visa på konkreta åtgärder.
Politikens uppgift är främst att anpassa och korrigera
riktningen, inte primärt att initiera förändringar. En viktig
utgångspunkt är att bedriva en verksamhet som inte
äventyrar kommande generationers möjlighet för att leva i
ett hållbart samhälle.
Därefter gjordes ett besök på Södervidinge gård där Per
Nordmark presenterade verksamheten med odling och
packning av mycket stora volymer grönsaker. Det är en
imponerande verksamhet där delar av produktionen är
inriktad på export. Spårbarhet, hygienkrav och en
kontrollerad odling är nyckelord för att nå framgång på
marknaden.

Deltagarna fick del av ett intressant
föredrag av Bengt-Anders Johansson.

Håkan Wahlstedt, Hidinge gård höll
i ordförandeklubban under årsmötet.

Temadagen i januari 2012 kommer att genomföras tisdag
den 24 januari. Denna gång ligger fokus på vad som präglar en uthållig produktion. Inom några centrala områden
inleder en expert. Därefter kommer företrädare för pilotgårdarna att vittna om vad som är genomförda åtgärder.
Lika viktigt är det att fokusera på vad som kan vara
ytterligare förbättringar.
Boka redan nu in dagen. Ett detaljerat program med
inbjudan läggs ut på hemsidan i början av september.

”Fältsafari” om säker jordbearbetbetning för bra skördar!
Tisdag den 5 juli med start 08.45 på Badene
Egendom, Kvänum, Västergötland.
Odling i Balans, Väderstadverken och HS
Skaraborg inbjuder till ”fältsafari” där vi visar
på intressante bearbetningssystem på olika
jordar. Se detaljprogram Markvandring
Skaraborg, länk nedan, Anmäl Dig gärna!!
Lars Törner, verksamhetsledare
http://www.odlingibalans.com/Nyhetsbrev/3_2011/Markvandring%2
0Skaraborg.pdf

Håkan Eriksson, ny ordförande för
Odling i Balans tackar Per Nordmark
för besöket på Södervidinge gård.

