
Småfèkurs  i Telemark, for kvinner  - med 
kvinner, 8. -9. mars 2019 i Morgedal 
 

Norsk landbruksrådgiving Østafjells med samarbeidspartnere følger opp 

suksessen fra Buskerud i fjor og inviterer til helgekurs for kvinnelige 

småfèprodusenter. Alle etablerte kvinnelige saue- og geitebønder – små og 

store- er hjertelig velkomne. Øk din fagkunnskap for slik å kunne stå 

sterkere, alene eller sammen med partner! Nettverksbygging og sosialt 

samvær er også en viktig del av det!  

Tidspunkt: 8.-9. mars 2019 - Oppmøte fredag fra 

kl. 09 Slutt lørdag kl. 1500. 
 

Sted: Morgedal Hotell, Morgedal. 

 

Pris; Full todagerspakke inkl. kurs, mat og en del 

drikke + overnatting fredag-lørdag: kr 2700,- pr. 

person i dobbeltrom, kr 3100 i enkeltrom. 

Dagpakke inkl. kurs og lunsj m.m. kr 950,- pr. dag 

pr person. 

Ved stor pågang prioriteres deltagere frå Telemark. 

 

Påmeldingsfrist: bindende påmelding senest 

innen 14.februar HER Evt. mer info kan fås hos 

mari.hage.landsverk@nlr.no eller telefon 95969482 

 

Program fredag 8.mars- kvinnedagen! 
Fredag 0900-0930 Ankomst, kaffe ++ 

Fredag 0930-0950 Velkommen  

Fredag 0950-1120 Fødselshjelp, forebygging og behandling av sjukdommer rundt 

lamming/kjeing  – praktisk tilnærming v/veterinær Mimmi Hauglid-

Seljord veterinærkontor  

Fredag 1130-1200 Klauvhelse/klauvskjæring v/veterinær Mimmi Hauglid                              

Fredag 1200-1300                              Lunsj- innsjekking 

Fredag 1300-1340 Ordninger for ferie og fritid, svangerskapspenger, sjukepenger m.m. 

v/Valborg Lindgren, Telemark Landbrukstjenester  

Fredag 1340-1420 Hvordan bruke småfègjødsla godt - kompostering v /Mari 

Landsverk, NLRØ   

Fredag 1420-1500 Ugras i eng og beiter – fornying av eng v/Mari Landsverk,NLRØ 

Fredag 1500-1530 Kaffepause  

Fredag 1530-1610 Nøkler til best mulig driftsresultat -  Torhild Sisjord, Nortura  

Fredag 1610-1650 Ulikt grovfôr, grovfôrkvalitet til sau og geit, uttak og tolking av 

fôranalyser v/ Mari Hage Landsverk, NLRØ  

Fredag 1700-1730 "Slek gjær me det" v/sauebonde Ann Kristin Teksle 

https://nlrostafjells.pameldingssystem.no/smafekurs-for-kvinner-med-kvinner
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Fredag 1730-1830 Åpen "time" - Mingling over god drikke 

Fredag 1900-> Middag og sosialt samvær 

 

 

Program lørdag 9.mars 
Lørdag 0830-0930 Forebygging av yrkeslidelser/ulykker – barn i landbruket v/ Ingrid 

Terum, HMS-rådgiver NLRØ   

Lørdag 0930-1000 Min geiteproduksjon- v/geitebonde Kirsti Sandland 

Lørdag 1000-1040 Kaffepause, utsjekking 
Lørdag 1040-1120 Sau:Tolking av avlsverdier, 

kåring av værlam/utvelgelse av 

vær og livlam, semin v/ Torhild 

Sisjord, Nortura 

Geit: Jurvurdering,tolking av 

indekser, utvelgelse av bukk i 

besetningen, bruk av semin  v/ 

Hege Gonsholt 

 

Lørdag 1120-1200 Sau: Utveksling av 

fôringserfaringer denne vinteren, 

gruppearbeid 

 

Geit: Utveksling av 

fôringserfaringer denne vinteren, 

gruppearbeid 

Tove Lauvik, Tine 

Lørdag 1200-1300 Lunsj 
Lørdag 1300-1340 Ull-Ullhåndtering sau v/ Marion Tviland, Norilia  

Lørdag 1340-1420 Innovasjon Norge sin mulighet til å bidra i ditt "prosjekt" v/Berit 

Mette Haga 

Lørdag 1420-1450 "Småfè til landskap og garn"v/ Bjørg Minnesjord Solheim, 

Telespinn 

Lørdag 1450-1500 Avslutning og vel hjem 
 

 

 

 

 

  

 


