
 
 

Inbjudan 
 

Medlemsresa till Östergötland tisdag 26 november 
Välkommen att delta på årets studieresa. Temat för resan är ”Samverkan mellan 
rådgivare och lantbrukare i en digital värld” där vi träffar två lantbruksföretag som 
arbetar aktivt med olika digitala hjälpmedel i sin produktion. Under dagen kommer vi få 
höra om vilken digital teknik man använder i växtodlingen och mjölkproduktionen och 
hur samverkan med rådgivare sker idag samt vilken teknik och samverkan man skulle 
önska få tillgång till i framtiden.   

 

Program 
10.00 Upphämtning av de som kommer med tåg till Linköping (taxiparkeringen söder 
om stationen).  
10.30 Samling med fika hos Mats och Niklas Jonasson, Kättestad, 590 52 Nykil.  
Introduktion till dagen med Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult och Per Frankelius, 
Linköpings Universitet. Per informerar även om Agtech 2030 som ska skapa mer 
innovation i framtidens lantbruk, se https://liu.se/forskning/agtech2030.  
 

Genomgång av Kättestads teknikanvändning tillsammans med Nilla Henning, Växa. 
Fokus på träffen blir deras ekologisk högavkastande mjölkproduktion med 4 
nyinstallerade robotar men i företaget finns även ekologisk slaktkycklingproduktion 
samt ekologisk växtodling. För information om gården se: 
www.delaval.com/sv/gardens-utmaningar/se/kattestad-gard/. 
 

12.30 Lunch 
 

13.30 Gårdsbesök hos Axel Lagerfelt, Tolefors, 585 99 Linköping. Storskalig växtodling 
med både ekologisk och konventionell drift samt ekologisk äggproduktion. Har stort 
teknikintresse och har över åren testat mycket ny teknik inom växtodlingen för 
optimeringar och uppföljning. Se även www.tolefors.se. 
 

På gården gör även Thomas Engdahl en genomgång av de ekonomitjänster som LRF 
Konsult använder för att skapa effektiva samarbeten mellan rådgivare och kund.  
 

15.00 Fika och slutdiskussion om vad rådgivningen behöver göra inom teknikområdet 
för att skapa en bra samordning med sina kunder.  
 

16.20 Avslutning och skjutsning av de som ska med tåget från Linköping.  
 

Målgrupp: Rådgivare inom ekonomi, växtodling, utfodring, 
veterinära frågor och byggnation med intresse för strategiska 
frågor samt rådgivningschefer. 
Syfte: Få inspiration kring hur man som individuell rådgivare 
samt organisation ska arbeta med teknikhjälpmedel ihop 
med kunderna. Samt utveckla sitt nätverk inom 
rådgivningsbranschen.    
Transporter: I egen regi. Med tåg går det att anlända till 
Linköping 10.00 (från norr)/09.57 (från syd) med avresa 
17.00/17.06. 
Pris: 500 kr + moms faktureras i efterhand. 
Anmälan: info@radgivningsforetagen.se, senast 19 
november. Meddela om det finns speciella önskemål om kost 
samt om ni vill bli hämtade vid tågstationen i Linköping.  

 

Välkomna! 
www.radgivningsforetagen.se 

Tolefors 

Kättestad 

https://liu.se/forskning/agtech2030
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