
Telemark Sau og Geit  

 
Postadresse: Kontor:  Telefon:90204121 Bankgiro:   

Bygdesentralen 

3690 HJARTDAL  Telefax:   

  E-post: torhild.sisjord@nortura.no  

 

 

 

 

  Telemark sau og geit inviterar til haustsamling  
På Akademiet på Rauland  

Fredag 12 til laurdag 13 november 2021 

 

Med på møte vert:  

Finn Avdem, Nortura  

Kristin Hegna, Felleskjøpet 

Aslak Botnen, LRØ 

 

 

Fjosbesøk 

Fagtema, sau og kje 

3- rettars middag i triveleg lag 

Overnatting, frokost og lunsj 

 

Kva meir kan du ynskje deg : 

1600,- per person i dobbeltrom 

+ 300,- i enkeltromtillegg. 

 

Påmelding til Torhild F Sisjord innan 1. november 

torhild.sisjord@nortura.no eller SMS 90204121 

 

PS. Ta med ein «dott» og få den analysert  

(sjekk program dag 2.) 

mailto:torhild.sisjord@nortura.no


PROGRAM FOR HAUSTSAMLING I TELEMARK SAU OG GEIT 

             Fredag 

      Kl. 15:00   Oppmøte med litt å bite i. 

Velkommen til haustmøte v/leiar Knut Johan Hvistendahl 

 

Kl. 16:00 Fjosbesøk i det nye saufjoset til Kjetil Midtgarden Vaagen 

 Kjetil orienterar om garden, tankar kring sitt sauehald. Kva var 

ideen rundt dette bygget, og tankar kring framtida for 

sauehaldet. 

 

     Kl.  19:00   Middag ispedd underhaldning og moro 

     Laurdag  

   Kl. 09:00  Velkommen til dag 2. av TSG si haustsamling. 

Tema for dagen er fôr, fôrplanlegging og fôring for  god 

dyrevelferd og godt resultat. 

 

Kl. 09:15 Grovfôrkvalitet og Felleskjøpets nye «supermaskin». Kristin 

Hegna presenterar tilbudet og belyser viktigheten av 

grovfôranalyser.  

 Kristin Hegna vil ta imot fôrprøvene som du har tatt med. Ein brødpose 

med surfôr er nok. Ta fôrprøva og oppbevar den i fryseren før du tek den 

med på møte. Viktig at grovfôret har under 40 % tørrstoff. Er NIR 

apparatet på plass (noko me håpar) vil du få svar der og da, viss ikkje kjem 

svaret litt seinare. 

 

Kl. 09:45 Kva er rektig fôring av sauen frå innsett fram mot lamming?      

v/ Finn Avdem, Nortura 

 

Kl.11:00 Pause  

 

Kl.11:30 TELE-BU Prosjekt grovfôrøkonomi presentert av Aslak Botnen LRØ 

 

Kl. 12:00 Nortura sin kjekampanje v/ Finn Avdem, Nortura Kvalitet, avrekningspris 

og sal- fordelar for geitebonden, kjøparen og Nortura.  

 

Kl  12:30    Open post. 


