
 

 

 

 

Greppa Marknaden-projektet arrangerar en studieresa till Danmark och Sverige där 

jordbrukare och andra som är intresserade får bekanta sig med de nyaste metoderna 

inom växtodlingens informationsteknologi. Resan stöds av projektet för att stöda 

ibruktagande av ny informationsteknologi. Detta görs genom att ordna besök till 

företag inom företagsteknologi och odlare som använder sådan framgångsrikt. 
 

Syftet med studieresan är att lära sig:  

• Ny informationsteknologi 

• Vad som finns tillgängligt på marknaden 

• Hur den kan utnyttjas för att öka vinsten och mer effektivt utnyttja odlingsinsatser 

• Hjälpa till för att kunna göra odlingsbeslut utgående från erhållna data 

Målgrupp: Jordbrukare och övriga inom jordbruksbranschen  

Kursspråk: Svenska 

Antal: Plats finns reserverat för max. 40 deltagare. Minimiantal för kursens genomförande 25 

deltagare. Platserna reserveras i den ordning som de inkommer per e-post (se nedan).  

Pris: 665 euro per deltagare. I priset ingår gårds- och företagsbesök, flygresor, busstransporter 2 

hotellinkvarteringar med morgonmål, 3 luncher och 2 middag (dricka inte inkluderat). Svenskspråkig 

guide med från Köpenhamns flygplats till Stockholms flygplats. (Reservation för prisändringar). 

Anmälning och förfrågningar: Bindande anmälningar till Annika Söderholm-Emas, SLF, per e-post, 

annika.soderholm-emas@@slf.fi senast 11.9.2022.  

 

 



 

Preliminärt program (mindre förändringar möjliga): 

1.11 Tisdag Köpenhamn- Göteborg      

Samling på Helsingfors-Vanda flygplats cirka 3 timmar innan avfärd. Flyg AY0951 Helsingfors-

Köpenhamn kl. 07.25–08.00 (lokal tid). Svenskspråkig tolk möter resedeltagarna på flygplatsen. 

Förflyttning till bussen. 9:30 besök hos Copenhagen Merchants, varefter 11:30 Lunch i Nyhavn. 

Med buss över till Sverige, besök hos Hedding Drift AB i Staffanstorp, bekantar oss med gårdens 

verksamhet. Med buss vidare till Göteborg. 19:00 incheckning till hotell i Göteborgs centrum 

Onsdag 2.11. Göteborg- Skara- Jönköping 

Frukost på hotellet, utcheckning från hotellet. Bussen går från hotellet 8:00 till Grästorp, besök hos 

Data Växt varefter resan går vidare till Varaslättens Lagerhus. Lunch vid Lumber & Karle restaurangen, 

efter lunchen möte med BM Agris och Agro Västs representanter på restaurangen kl. 14:00. Efter 

mötet besök till en svinfarm i Baden, med 300 ha spannmålsodling, vindkraft och oljeväxter. Start 

med bussen mot Jönköping, övernattning i Jönköping på hotell. Gemensam middag på hotellet.  

Torsdag 3.11 Jönköping- Stockholm 

Frukost på hotellet. Avfärd kl. 8:15 med buss. Besök kl. 9:00 vid Väderstad fabrik. Lunch, varefter start 

mot Arlanda flygplats, där gruppen bör vara 2,5 h innan flyget startar. Finnairs flyg AY8016 avgår 

18:15 mot Helsingfors, framme kl. 20:15. 

 

Inkvartering (el motsvarande) 

1-2.11 Scandic Rubinen, Göteborg https://www.scandichotels.se/rubinen 

2-3.11 Elite Stora Hotel, Jönköping  https://elite.se/sv/hotell/jonkoping/stora-hotellet/ 

 

I resans pris ingår: 

Finnairs ruttflyg Helsingfors-Köpenhamn/Stockholm-Köpenhamn i turistklass. 

Passageraravgifter och flygplatsskatt. 

1 x handbagage max 8 kg 

1 x resväska till lastutrymmet max 23 

2 nätter i välutrustade medelklass hotell 

Frukost på hotellen 

3 luncher och 2 middagar (matdrycker exkluderade) 

Busstransporter enligt programmet 

Svenskspråkig guide enligt programmet, med början från Köpenhamn, till Stockholms flygplats. 

Resan anordnas genom Forssan Matkatoimisto. 

 

Greppa Marknaden – marknad, odling och teknologi – redskap för en lönsam växtodling! 

Projektet pågår till 2022 och förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC, NSL och SLC Nyland. 


