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Vuxendagis ett försörjningsalternativ
när grisar och växtodling inte lönar sig
Syllerstorpett är en liten lantbruks-
egendom med 25 hektar jord, belägen 
i Östergötland mellan Ödeshög och 
Väderstad. Gården ägs numera av 
Barbro och Mats Erlandsson, som 
ändrat om driftsinriktningen från tra-
ditionellt lantbruk till äventyrsgård. Av 
de ursprungliga 25 hektaren åker odlas 
fortfarande 10 hektar, medan 15 hektar 
gjorts om till ”vuxendagis”.

En deltagare provar på västernridning/ro-
deo.

Det gäller att köra 
runt banan på två 
hjul annars blir 
det poängavdrag.

I den lilla sjön invid 
byggnaderna kan 
aktiviteter också fö-
rekomma.

Barbro och Mats Erlandsson

Vuxendagis består av ett snart 60-tal olika 
aktiviteter, som besökarna kan välja mellan. 
Det som för dagen besökande datamixan-
vändarna från Halland tävlade i var sex olika 

äventyr

Intressant driftsalternativ
som bör få efterföljare
Vuxendagis  är en, i mitt tycke, 
mycket intressant innovation, att 
med enkla medel utveckla den egna 
gården till en intressant och vinst-
givande alternativ aktivitet i över-
blivna byggnader och på jord som 
har svag lönsamhet för växtodling. 
Detta kan och behöver få efterföl-
jare på fler orter i Sverige. Det är en-
dast fantasin som begränsar utbudet 
av aktiviteter. Vad vet stadsbon om 
körning av skogs- och lantbruksma-
skiner?

I stället för att t ex anlägga en golfba-
na är vuxendagis ett bra alternativ. Ofta 
fi nns byggnaderna. Många nedlagda bra 

svinhus kan ändras till passande aktivite-
ter. Ombyggnaderna genererar arbetstill-
fällen i bygden. När ortsborna får möjlig-
het att hjälpa till i verksamheten är ännu 
mer vunnet. En avfolkningsbygd kan få 
nytt liv!
Just nu fi nns överproduktion av livsmed-

el. Därför kan jorden/skogen få alterna-
tiv användning. Men utbudet av alterna-
tiva aktiviteter och äventyr är i många fall 
en bristvara. I varje fall på landsbygden. 
I tätorter där aktiviteter fi nns är de ofta 
dyra att besöka.

Nils Andersson

kommentar

aktiviteter. Bl a körning med bil på två hjul 
runt en bana. Bågskytte. Körning med bil 
mellan koner där bilen svängde till vänster 
när ratten vreds åt höger. Körning med bil 
där ”föraren”, som skötte gas och bromsar, 

Alternativför nedlagdasvinstallar

ek
on

om
i

9

Sunt klimat till sunda grisar!

Hyddor och alla till be hör för
Fri lands gri sar
A-HYTTEN  D-243 40 Eckernförde
( 0510-520 54 (0049 4351 812 -99, Fax -90)

www.a-hytten.de Gr
is
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Marknadstillägg?
Efterlikvid?

Hos oss får du 
til läggs be tal ning 
direkt på din av-

räkning
varje vecka
 – året runt!

- Merbetalning för svensk kvalitet
- Korta transporter
- Human djurhantering
- Effektiv försäljning
- Lönsamt, stabilt, slakteriföretag

Välkommen att kon tak ta oss
för mer in for ma tion!

Rolf Olsson 0411-665 53
eller 0411-100 71 (bost)
eller mobil 0708-100 726

– ett litet men erkänt
effektivt slak te ri –

Lövens Läkemedel 
Box 404 • 201 24 Malmö • Tfn 040-756 30 • Fax 040-611 94 08

Pigeron vet fi nns
i glasfl aska
100 mg/ml och
i praktisk plast-
fl aska 200 mg/ml.

Uppfödarens
säkra val av
in jek tions järn

till oss!

LEO Animal Health
Box 404 . 201 24 Malmö . Tfn 040-35 22 00 . Fax 040-611 94 08
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SA 010 ”Hälsodryck” för dräktiga suggor

TerraNova Svenska AB
Box 34, 730 40 Kolbäck

Tel 0220-37 410   Fax 0220-37 411

Förebygger 
grisningsfeber
Mera modersmjölk
Ökad lönsamhet

Försäljning
Kurt-Holger Eriksson
Tel 0430-308 07, 0708-305 949
Fax 0430-305 94

TerraNova Svenska AB

- Inomgårdsmekanisering -

Inredningar, utgödslingar & ventilation
Utrustningar & tillbehör = Allt för ditt behov

273 98 SMEDSTORP • 0414-513 00

SOJALL
GÖDSELPULVER

Med garanti
Ladugårdsinrede i Jung AB

535 92  Kvänum
Tel 0512-211 10   Fax 0512-212 19 Gr
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GRISPRODUCENTER i HALLAND!
Grisar från Halland uppfyller vår målsättning om korta 
gristransporter för bästa djuromsorg och miljö
Anmäl dina grisar till oss! 
Vi har marknadens bästa avräkningspriser

AB GINSTEN SLAKTERI, Harplinge  Tel 035-171 600, 070-594 82 72

G
ris


