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22 - 23 mars på Kalmartravet
Välkommen till två inspirerande branschdagar med  
temat ”Hållbar hästnäring”. Kom och påverka näring-
ens utveckling för ökad miljö- och ekonomisk hållbar-
het, arbetsmiljö och fortsatt hög djurvälfärd.

Anmäl dig senast 12 mars till
Maria Hjelm Nilsson
Projektledare Häst i Sydost 
Telefon 0708 70 98 54
maria.hjelm.nilsson@lrf.se

Kostnad 
490:- inkl. lunch 
och middag.
 
Mer info 
Se aktivitets- 
kalendern på 
lrf.se

Inbjudan till branschdagar
Hållbar hästnäring
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Program

Dag 1: Fredagen den 22/3 
10.00 – 19.00

10.00 Välkommen!  
Kalmar Läns Landshövding Thomas Carlzon 
inviger branschdagarna tillsammans med ini-
tiativtagaren Maria Hjelm Nilsson, LRF Sydost.

10.30 Hållbar hästnäring, del 1 
Erica Lindberg berättar om vad LRF Häst är 
och gör, samt vad den Nationella Häststrategin 
och sajten ”Hästnäringen i siffror” är.

11.15 Hållbar hästnäring, del 2 
Sara Westholm berättar om vad HNS är, samt 
arbetet med att driva arbetsmiljöarbete/schysst 
stall framåt. 
 
12.00 Lunch på Kalmartravets restaurang

13.00 Hållbar häst
Camilla Välimaa om risker och möjligheter 
kopplat till hållbar utveckling och hästen. Talar 
även om granskning av ridsporten och häst-
verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

14.00 Tänk vatten! del 1: En framtidsprognos
Helene Lantz berättar om grundvattennivåerna 
i våra län och den framtida prognosen som vi 
behöver förhålla oss till. Vart vänder man sig 
om vattnet tar slut? 

14.20 Tänk vatten! del 2: Rätt vatten på rätt plats 
Regine Ullman lyfter hur man ser på infra-
strukturens utveckling för vattenförsörjning 
i framtiden. Vikten av att använda ”rätt sorts 
vatten på rätt plats”. 

14.40 Tänk vatten! del 3: Bevattningssystem
2018 års vinnare av Lövsta Future Challenge 
berättar om ridhusbevattning med regnvatten.

15.00 Fika

15.30 Gödsel, del 1: Skitsmart
Louise Lindberg om vad ”Skitsmart” är.  

15.50 Gödsel, del 2: Stallgödsels miljöpåverkan 
Nina Nilsson, Greppa Näringen, om stallgöd-
selns miljöpåverkan. 
 
16.10 Gödsel, del 3: Resurs eller problem? 
Margareta Bendroth om hästgödseln som en 
resurs eller ett problem. 
 
16.30 Gödsel, del 4: Lösningar 
Carin Barrsäter om praktiska lösningar på den 
stora hästanläggningen i Heby.  

16.50 Energi : Klimat och plånboksmart energiproduktion 
Lennart Svenzén berättar om Nöbble gårds arbete 
med solpark, vindkraftverk och ett väl genomtänkt 
kretsloppssystem. Vad kan vi lära av deras sätt att 
tänka?   

17.30 Fika

18.00 Workshop och eget arbete
Vad kan  du göra på hemmaplan för att tjäna 
på att tänka klimatsmart?
 
19.00 - ca 21.00 Middag och nätverkande
Avsluta kvällen med middag, mingel och nät-
verkande. Har du tur kanske du vinner högsta 
vinsten på en travrad du kan köpa in dig på. 
 
Med reservation för förändringar.

Anmälan: Se nästa sida!
 



Lantbrukarnas Riksförbund www.lrf.se | mars 2019

Program

Dag 2: Lördagen den 23/3 
9.00 – 14.00
 
09.00 Morgonfika
Vi samlas för en morgonfika, med kaffe och 
fralla innan dag två inleds.

9.30 Arbetsmiljö
Margareta Bendroth om hur våra verksamheter 
kan utvecklas/förbättras för att tillgodose de 
krav&behov på attraktivitet och önskemål vi har 
på oss. Vad behöver vi faktiskt anpassa oss till?

10.00 Lean som arbetsmetod
Katarina Steen berättar om hur man genom 
att använda Lean som arbetsmetod kan göra 
arbetsplatsen mer attraktiv, ekonomiskt hållbar 
och effektiv.

11.00 Paus med frukt och dryck

11.30 Praktiska anpassningar
Margareta Bendroth om tid, system och olika 
hjälpmedel. Förbättringsutveckling som inne-
bär att fysisk arbetsmiljö och ökad djurvälfärd 
går hand i hand. 

11.50 Förbättrad arbetsmiljö 
Cecilia Lindahl berättar om ett pågående forsk-
ningsprojekt om hur nya metoder och verktyg kan 
ge förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen

12.10 Kvalitetssäkringssystem
Erica Lindberg  berättar om möjlighet till kva-
litetssäkringssystem och märkning av hästverk-
samheter. 

12.30 forts. Workshop 
Hur kan du på hemmaplan göra förändringar 
som gör arbetsplatsen mer attraktiv, ekono-
miskt lönsam och med fortsatt god djurvälfärd 
och med minskad klimatpåverkan?

13.15 – 14,00 Lunch och avslutning 
Maria Hjelm Nilsson sammanfattar dagarna. 
Avlsut och hej då.

 
Med reservation för förändringar.
 
Anmälan senast 12 mars till
Maria Hjelm Nilsson
Projektledare Häst i Sydost & 
initiativtagare branschdagarna 
Telefon 0708 70 98 54 
maria.hjelm.nilsson@lrf.se
Obs, anmälan är bindande! 

Bra att veta..
I samband med branschdagarna kan vi erbjuda 
rabatt på boende på Calmar Stadshotell. 700 
kr/natt i enkelrum (inkl. moms och frukost), 
900 kr/natt i dubbelrum (inkl. moms och 
frukost). Ange ”Kalmartravet, branschdagar 
Hållbar hästnäring” vid bokning!

Två luncher och middag ingår i priset av 490 
kronor. Betalas på plats!

För att hitta, följ skyltning på E22 vid trafikplats 
Karlsro söder om Kalmar. Flygplatsen är belä-
gen ca 1,5 km från travbanan. Bussförbindelse 
med linje 130, 131, 213 från Kalmar busstermi-
nal. Telefonnummer till travet är 0480- 44 35 50.

Tagga gärna eventet med  
#hållbarhästnäring2019 #lrfsydost 

Varmt välkommen! 

/Mariase

M
aria
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Föreläsare

Erica Lindberg, LRF Häst
Erica Lindberg är verksamhetsansva-
rig för LRF Häst som är branschor-
ganisationen för hästföretagande. 
Arbetar med politisk påverkan, 
företagsutveckling mm.

Sara Westholm, HNS
Sara Westholm verkar för ett pro-
fessionellt företagande, hållbara, 
trygga och attraktiva hästjobb.

Helene Lantz, LRF Sydost
Helen brinner för bland annat vat-
ten- och äganderättsfrågor som 
hon ansvarar för på LRF Sydost 
och föreläser om runt om i landet.

Louise Lindberg, projektledare Skitsmart
Driver projektet Skitsmart för att 
öka medvetenhet och kunskap om 
hästhållares ansvar kring  
hästgödsel. 
 
Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet
I sitt arbete som rådgivare ger  
Margareta handfasta tips, forsk-
ningsresultat och fakta för att för-
bättra för oss och våra hästar.

Carin Barrsäter, Julmyra Horse Center
Miljökonsult Carin kommer att dela 
sina erfarenheter av miljöarbete på 
ömtålig mark vilket ställer extra 
höga krav.

Camilla Välimaa, Hållbar Häst
Camilla är markväxt-agronom med 
fokus på hållbar utveckling och 
har arbetat med hållbar utveckling 
och företagande sedan 1998. 

Lennart Svenzén, Nöbble gård 
Lennart Svenzén driver ett ekologiskt 
lantbruksföretag med egen solpark, 
vindkraftverk och ett väl genom-
tänkt kretslopp. Fick Lantbrukets 
affärers byggnadsstipendium 2016. 

Katarina Steen, leancoach VÄXA Sverige
Vad är Lean? Hur kan man genom 
att använda Lean som arbetsmetod 
göra arbetsplatsen mer attraktiv, 
ekonomiskt hållbar och effektiv?

Cecilia Lindahl, RISE
Cecilia Lindahl är husdjursagronom 
och forskare. Driver just nu ett pro-
jekt som handlar om att förbättra 
arbetsmiljön inom hästnäringen. 

Maria Cederlund och Leif Lourié, Stall 
Kvickstorp
Hästföretagare som under en om-
byggnation fick idén att använda 
regnvattnet från ridhustaket i ett 
bevattningssystem som kan nyttjas 
för att hålla underlaget i schack. 

Nina Nilsson, Länsstyrelsen Kalmar län
Samordnare i Kalmar län för Greppa 
Näringen, ett projekt som erbjuder 
kostnadsfri rådgivning och verkar 
för minskade utsläpp av klimatga-
ser och övergödning.

Regine Ullman, Kalmar Vatten
Civilingenjör inom miljövetenskap 
som arbetat med avloppsvattenre-
ning i 30 år, nu i utvecklingsprojek-
tet ”Hållbart VA-system i Kalmar”.

Carl Dyrendahl är moderator under dagen. 

Med reservation för förändringar. f.se
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