
Välkomna!

Varmt välkomna!



Program
• Välkomna

• Vad har hänt sen sist- AM

• Presentationer- BFD gruppen – AM

• Vad är nyheterna på årets mässa- AL

• Årets maskindemonstrationer - AM

• Mat & dryck – AL/AM

• Biljetter/ utställarkort- SJ

• Demoodlingar - JO 

• Tema - JO

• Fältdag 10/5 - AM

• Praktiska förberedelser inför mässdeltagandet – AM /HW 

• Tillval som el, tält och ljud- AM

• Var finns mer information att hämta? – AL

• Avslutande frågor

Kaffe och tårta!



TACK!!!

För allt ert stöd



Vad har vi gjort under 2020-2021

Teknikdemo- Gödningsspridare

”mini gropen”



Lantmännen Live

Digital fältvandring från BFD 
fältet



Swedish Agro & Claas körde 
internutbildning på vallmaskiner Storstädning av fältet



BFD back to basic ” 
100besökare/dag

Gropen- ett givet 
inslag

Seminarierna – sände vi ”Live On Tape” från fältet



Rapsetablerings demo

Tröskdemo på årets bästa 
tröskdag



Och mycket mer

Provblåsning av portaler Skylt inventering



Antal inbokade 
utställare 400 st

NU går vi för fullt!!!



Vi som gör Borgeby Fältdagar 2022
• Stina Jönsson – administration, biljetter & fakturering

• Sara Nilsson (Ny) – adminstration, biljetter & fakturering

• Pär Martinsson – VD på HIR Skåne

• Karl Johan Villhelmsson (NY) – Fältförsökstekniker, 
maskinansvarig  

• Anna Larsen – PR, kommunikation, utställare

• Joakim Olsson – Odlings och fältansvarig

• Andreas Mårtensson – Mässansvarig, försäljning   



Vad är nytt 2022? 
• Fältdag 10/5- Fältvandring ”deluxe”
• Vall- & grovfoder tema- Stort område med fokus på Sverige största 

gröda
• Viltområde Fokus på hur vi kan samverka för att hantera och 

minimera skadorna av vilt i odlingslandskapet
• Kvartsamtal med politiker- Utfrågning av politiker inför valet 2022
• Spruttekniks område – Vilken ny teknik finns att tillgå? utställare och 

demonstrationer
• Robotdemo- Demo med självkörande robotar
• Gödningsspridarområde- Optimera din handelsgödsel användning.
• Tre seminarietält – Axet, Vippan,Vallen Väldigt stort sug efter att hålla 

seminarier
• Nytt i matområdet - Förköps/utställare restaurang och besökare 

restaurang  samt nytt café
• Utställarbutik



Maskindemonstrationer

• Show och kunskap
• Tre klassiska maskindemonstrationer 

är tillbaka;

• Valldemo
• Jordbearbetning & sådd 
• Växtskyddssprutor 

• Demo med traktor Power - Case IH 
the story

• Markpackningsdemonstration



• Bygglunch under byggdagar Måndag 27/6 och tisdag 28/6 
Måndag: Chili på högrev. Serveras med bönor, gräddfil, crèmefraiche och hembakat bröd.

Veg: Vegetarisk chili. Serveras med bönor, gräddfil, crèmefraiche och hembakat bröd.

Tisdag:  Lasagne al forno, serveras med sommarsallad.

Veg: Vegetarisk lasagne, serveras med sommarsallad

• Förköpsrestaurang - serveras av Borgeby Slotts Restaurang. 
Mat bokas på order@borgebyslott.se
• Tuppbröst från Borgeby fågel och vilt, serveras med linser, kål, bönor, ärtskott, lime och gräslöksdressing.

• Varmrökt lax med somrig potatissallad, rädisor, dillolja, citron, spenat och sparris.

• Falafel på sötlupinärta, syrad silverlök, fefferoni, hummus, rostade sesamfrön, sallad på gurka och tomat.

Pris på förköp är 120kr inkl dryck ex moms

• Viltmat- Serverar lunch buffé som tillagas på plats, ingen förbeställning 
behövs, inriktar sig på besökare

• Ahlgrens rullande kiosker- finns på plats med ett tiotal enheter utsprida på 
området

• Ernas kafé – Tillhandahåller kaffe, frallor och baguetter mm. Både 
förbeställning och köp på plats är möjligt. Beställning görs på 
adelander@live.se

Hungrig?

mailto:order@borgebyslott.se
mailto:adelander@live.se


Utställarkort
➢ Inloggningssida

➢ Antal 

➢ Namn och företagsnamn

➢ Skriv ut själv

➢ Eller maila till era kollegor som då skriver ut de själva och 

tar med



Logga in! 



Logga in - fortsättning



Utställare kort 



Färdiga för utskrift!



Fribiljetter till era kunder 
– gäller valfri mässdag

➢ Beställs på er inloggningssida i två varianter; 

• digitala koder som ni delar ut (endast uthämtade/nerladdade 
biljetter faktureras er) 

• digitala gruppbiljetter; en pdf med alla biljetter skickas till en e-
postadress

• En uthämtad biljett kostar 110kr st ex moms

➢ Stina skickar ut efterhand 13/5

➢ NYTT varje utställarköpt fribiljett gäller för en valfri mässdag

➢ Ingen administrationsavgift



Demoodlingarna
• Vall och Grovfoder tema område

• Ett 20 tal utställande  företag med odlingar i sina montrar

• Gropen

• Specialområden
– Gödningsspridare
– Sprutteknik
– Gräsogräs
– Sorter
– Robotar
– Eko
– Vall
– Mellangrödor
– Vilt och biologiskmångfald

• HIR Skåne och utställande företag har maxat antal demonstrationsodlingar

• Välkomna med ut på fältet efter mötet!



Tema 2022 Vall- & grovfoder

• Sveriges största gröda i fokus

• Renbestånd och blandningar

• ”mini gropen” i vall

• Hur ska skörden hanteras korrekt

• Eget seminarieprogram

• Nya fodergrödor

• Stort majssortdemo 

• Stort maskindemo

• Utdelning av Årets vallmästare

• Rådgivare på plats under dagen



Fältdag 10/5

• 12 st stationer fullt fokus på 
odling
• 9 st medverkande företag
• 3 st HIR stationer
• 1 st Gropen ovan jord visning
• 1 st Sparsam körning övning med

HIRs teknikexpert
• Vallföreningen visar vall parcellerna 

på kvällen

• Fri entré avslutas med grill på fältet.
• Dagen arrangeras tillsammans med 

Sparbanken Skåne



• Kartan i mobilen
• Vik-kartor på   

mässan
• Storkartor
• In och utflytt:   

Enkelriktade vägar!
• Parkering utställare

Hitta på mässområdet



Utställarbutik



Vad erbjuder vi



Så här bor vi.



Vad kostar det / Hur går det till

• Ska ni bara låna ett litet tag.
• Bara ha någon skruv häftklammer mm.

Så kostar det inget alls.

Vi har öppet från den 27/6 kl 08,00 till den 1/7 kl 18,00.
Behöver ni större mängder eller låna utrustning hela dagar så fixar 
vi det men då vill vi ha beställningen innan. 
Så fixar vi det direkt till er monter. 
Men då debiterade er för arbete och utrustning.



Här kommer vi finnas.



Kontaktuppgifter
• 046-2118800 / 0768-418800

• borgebyfaltdagar@farmartjanst.se

• Håkan 0702-224181

• Hampus 0730-726035

mailto:borgebyfaltdagar@farmartjanst.se


Stortältet

• Montrarna är tillgängliga mån. den 27:e kl.  07:00

– Monterns bakkant utgörs av tältduk el. tältvägg alt. 
skärm för montrar mitt i ”mittskeppet”

– Inga mellanväggar mellan montrarna finns.

– Uppreglat trägolv i hela stortältet

– Monternummer på golvet

• Trägolvet tål inte alltför höga tryck & laster!

– Kontakta oss i förväg och stäm av

– Inga fordon, truckar etc. kommer att kunna gå på golvet 
för att flytta mässmaterial.

– Handtruck gäller



In-lastning och inflyttning

Lossning på Borgeby gård före 27/6

• Pallgods Johan Hedar 0708-161081

• Uppställning av maskiner på gräsplan vid gården 
sker på egen risk. 

Lossning på mässområdet-

Mån 27/6 och Tisdag 28/6 - 07,00-20,00.

• Lastbilar som skall lossas ska gå in via avfart 22, 
trafikplats Borgeby

• Observera att ingen avlastning sker 
midsommarhelgen! 



Utlastning

• Ingen utlastning eller utkörning ifrån 
mässområdet får ske innan 18.00 30/6

Olycksrisken är stor 17.00-18.00

• Ingen utlastning på helgen efter mässan

• Returfraktsedlar- Viktig med kompletta 
fraktsedlar!

• Beställning av utlastning görs hos: 
Håkan Wallman, Farmartjänst 

• Stöldbegärligt gods skall tas med hem efter 
mässan, kvarlämnat gods sker på eget ansvar.



Stöld

För att undvika stölder

• Lås och plocka ut nycklarna från maskinerna

• Ta med stöldbegärligt mindre gods som datorer etc. 

• Lämna inte traktorer och maskiner med full 
dieseltank - finns möjlighet att köpa på gården.

• Se till att allt gods kommer bort från Borgeby efter 
mässan



• Placering av flaggstång ska meddelas senast 
3/6. Är där inte kommunicerat någon skiss var 
den ska placeras blir den inte utsatt

• Viktigt att flaggstångskartan är rätt, för flytt 
efter utsättning av flaggstång debiteras extra 
kostnader.

• Flaggstångskartan skickas till 
info@borgefaltdagar.se

Flaggstänger

mailto:info@borgefaltdagar.se


Tillval



Tält och inredning
• Monterskisser senast 10/6

• Vid frågor angående beställt material: 

Tält: Ann-Sofie Ovaldius 070-535 16 20

Inredning: Niklas Nordqvist  040 49 74 00 

• Senaste datum för beställning/justering 10/6

• Leverans av möbler och inredning måndag 27 juni



El
El på området

• Slås på måndag 27 juni, eftermiddag. Viktigt att 
ej köra över utlagda kablar med fordon, kontakta 
ansvarig om ni behöver ta er fram.

• Ta med skarvsladd till er monter! Minst 10 meter 
för Stortältet och minst 25 meter i fält!

• Strömmen bryts den 30 juni kl.17:15



Var finns mer information att hämta?

• Info-mejlen – läs den!

• Utställarguide + kortversion

• Stortälts-värdar under inflyttningen

• Personalen vid infarten

• Info-tält vid ingångarna

• Säkerhets inspektörer

• Problem under mässan? Kontakta ansvarig 
direkt! Telefonlista finns i kortversionen av 
utställarguiden!



Synas mer på mässan

• Boka en storbildsplats

• Banner hemsidan

• Flaggstång vid paraden

• Egna medier att ni finns på mässan

• Dela med er av nyheter till oss/media

• Sponsrat inlägg på SoMe



• Storbildskärm
Delas med 6-7 andra företag/organisationer 60-90sek lång film med ljud



tagga oss
#borgebyfältdagar2022

@borgeby_faltdagar



Officiella programtidningar 2022

• ATL 

• Land Lantbruk

• LandbrugsAvisen, Danmark

• Flera tidningar gör inofficiella mässtidningar.



Fika!



Norra Europas ledande

lantbruksmässa i fält


