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Ekomjölkprojektets studieresa till Sverige 1.4 – 3.4.2020 

Bindande anmälan senast 31.1.2020 till tiina.peltonen@proagria.fi  

Flyg: 
01.04.2020 Vasa – Helsingfors – Göteborg   06.00 – 08.10  
03.04.2020 Göteborg – Helsingfors – Vasa   20.20-22.40-00.45 
Tiderna är lokala tider. 

Program: 
01.04. Onsdag  Göteborg – Skövde    
 
Från Landvetter kör vi till Skaraborg. 
 

Gårdbesök till ekomjölkgård, som även har smågrisproduktion 
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/pa-kullingsjo-lantbruk-ar-mobilen-ledningscentral/  
 
Lunch. 
 
I Skara träffar vi sakkunniga och rådgivare och de berättar hur de tillsammans men 
ekomjölkproducenterna arbetar att nå bästa möjliga resultat.  

Övernattning i Skövde. Scandic Hotel Billinger eller motsvarande. Middag. 
 

02.04. torsdag   Skövde – Hjo 

Bekantar oss med Hjordnära – ekomejeri.  
Besök vid Hjordnära mejeris leverantörer.  

Lunch i Hjo-Vättern- trädstad, som år 1990 fick Europas Nostra-medalj för bäst bevarande 
trästadsmiljö. https://www.vastsverige.com/hjo 
 
Besök vid Vadsbo Milk gård, med 1500 mjölkkor. Gården är byggd för ekomjölkproduktion, 
med var tvungna att omlägga till konventionell eftersom inget mejeri kunde ta emot så 
mycket ekomjölk. . https://www.food-
supply.se/article/view/643593/mindre_ekomjolk_2019 
 
På kvällen återvänder vi till Skövde. Gemensam middag (ingår inte i matpaketet)  
 
03.04 fredag   Skövde- Landvetter 

Besöker en större ekogård vid Göten-området. Gården har ca. 340 mjölkkor. Gården sköts 
av 6 bröder, som har bred erfarenhet och kunskap om ekologisk produktion. De har varit 
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KRAV-medlemmar sedan 1995 https://www.krav.se/ 
 

Lunch. 

Träff med ekorådgivare, antingen ekomjölk eller ekoodling.  

På resan tillbaka till flygfältet kan man stanna vid gamla fabriksområdet Nääs Fabriker, med 
butiker, caféer och hotell http://www.naasfabriker.se/en/shop/ 
 
Reseprogram © FMT / Forssan Matkatoimisto Oy 2020 förbehåller sig rätten till 
programändringar.  
 
Resans pris: 

För deltagare inom projektområdet:  
- 450,00 €/person, om i gruppen minst 25 personer 
-495,00 €/person, om i gruppen 20-24 personer  

Deltagare utanför projektområdet: 
- 795,45 €/person, om i gruppen minst 25 personer 
- 845,45 €/person, om i gruppen 20-24 personer  

Övrigt debiteras: 
- 89,55 € / person, matpaket 
- 87,00 € / person, tilläggskostnad för enkelrum  

I priset ingår: 

- Flyg Vasa – Göteborg – Vasa med Finnair, ekonomiklass 
- Resenärskostnad och flygfältsskatt 
- Resebagage (8kg handbagage + incheckningsbagage 1 x 23kg) 
- Busstransport i Sverige enligt reseprogrammet 
- I programmet anmälda besök (7st) 
- Skyddskläder vid gårdsbesöken (halare och skoskydd) 
- Tre luncher och en middag, vatten som dryck (matpaketet) 
- Moms (AVL 80§)  

 

I priset ingår inte: 

- Extrakostnader för enkelrum 
- Övriga måltidskostnader som ej ingår i matpaketet (middagen 2.4 egen bekostnad) 
- Guidning i Sverige 
- FMT reseledarens tjänster 
- Reseförsäkring 


