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Luomutuottajien opintomatka Tanskaan ja Etelä-Ruotsiin 6.-9.4.2020 / ProAgria 
Länsi-Suomi

Alustava matkaohjelma

Maanantai 6.4.2020 

Ryhmän kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentän 2. terminaalissa klo 15.45. Finnairin suora lento AY959 lähtee klo 
17.45 ja saapuu Kööpenhaminaan klo 18.25. Bussikuljetus lentokentältä hotellille Kööpenhaminassa tai lähistöllä. 
Majoittuminen hotelliin ja yhteinen tervetuliaisillallinen.

Majoittuminen: Kööpenhaminan ympäristö

Tiistai 7.4.2020 
Aamiainen hotellilla ja hotellilta uloskirjautuminen. Ajamme Fynin saarelle Haarbyyn (n. 190 km/2,5 h) Risbjerg Landbrug-
tilalle (http://risbjerglandbrug.dk). Tila on ollut luomutuotannossa vuodesta 2007 alkaen. Peltoalaa on yhteensä 340 ha ja 
kasvivalikoima on monipuolinen; vehnä, ohra, kaura, ruis, lupiini ja härkäpapu. Sato edellä mainituista kasveista menee 
omien sikojen rehuksi. Lisäksi viljellään nurmen- ja apilansiementä myyntiin. Pieni osa viljellystä nurmesta tehdään 
säilörehuksi biokaasulaitosta varten. Viimeisenä kolmena vuotena tilalla on viljelty myös sokerijuurikasta luomusokerin 
tuotantoon. Tilalla on 300 emakkoa ja noin 6000 lihasikaa vuosittain ja sianlihantuotanto on tilan tärkein tulonlähde. 
Lounaan jälkeen vierailemme Kragegaardenin tilalla Ringessä (37 km/45 min). Tilan nettisivut: www.kragegaarden.dk. Tilalla 
on yhteensä peltoalaa noin 250 hehtaaria, joista 40 ha perunaa, 15 ha vihanneksia, 20 ha apilansiementä ja 170 
hehtaaria viljaa. Viljasato jauhetaan omassa viljamyllyssä ja tila ostaa viljaa myös muilta luomutiloilta jauhontuotantoon. 
Viljamyllyn kapasiteetti on 500 tonnia/vuosi. Valmiit jauhotuotteet myydään suoraan tilalta. Tila on ollut luomutuotannossa 
vuodesta 1986 lähtien. Vierailun jälkeen ajo Odenseen (25 km/30 min), jossa majoittuminen hotelliin. Yhteinen illallinen.

Majoittuminen: Odense

Keskiviikko 8.4.2020
Aamiainen hotellilla ja uloskirjautuminen. Vierailemme luomukasvinviljelytilalla Själlannissa (kohde tarkentuu myöhemmin). 
Lisäksi iltapäivällä saamme kuulla Segesin luomuasiantuntijoiden luennon luomutuotannon uusista innovaatioista 
(tapaaminen Kööpenhaminassa). Päivän vierailujen jälkeen majoittuminen hotelliin Malmössa tai lähialueella.
Yhteinen illallinen.

Majoitus: Malmö/Malmön lähialue

Torstai 9.4.2020
Aamiainen hotellilla ja uloskirjautuminen. Ajo Kristianstadiin Etelä-Ruotsissa Skånen maakunnassa (100 km/1, 5h). 
Ensimmäinen vierailu on Fagraslätt-tilalla (http://www.fagraslatt.se). Isäntä Per Modig toimii myös HIR Skånen 
luomukasvintuotantoneuvojana. Tila tekee yhteistyötä naapuritila Sixtorpin kanssa. Yhteensä heillä on viljelyksessä noin 160 
hehtaaria peltomaata. Tilalla viljellään monipuolisesti eri kasveja, muun muassa musta- kidney - ja tarhapapuja, kvinoaa, 
linssejä, porkkanaa, sipulia, perunaa, rapsia, viljoja ja rehukasveja. Osa sadosta myydään verkkokaupan kautta (kvinoa, linssit, 
pavut). Lounaan jälkeen toinen tilavierailu on Marcus Lundmarkin ja hänen vanhempiensa omistamalla luomutilalla 
Kristianstadissa (Lundmarks Lantbruk AB). Tilan noin 150 hehtaarin peltoalalla viljellään mm. mallasohraa, sokerijuurikasta, 
porkkanaa ja omenoita. Lisäksi tilalla on emolehmiä ja sikoja. Yksi tulonlähteistä on pienpanimo (www.klackabacken.se), 
jonka osakas Marcus on. Vierailun jälkeen ajamme Kööpenhaminan lentokentälle, jonne saavumme viimeistään klo 18.15. 
Finnairin suora lento AY960 lähtee klo 20.15 ja saapuu Helsinkiin klo 22.50. 
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