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Informasjon fra Midtdalsbonden inn i framtida 

Nå er sommeren på hell og det er på tide med en oppdatering fra Midtdalsbonden. 

Først og fremst: hjemmesiden «deres» - www.midtdalsbonden.no Den er oppdatert 
og har endret utseende, fått nye funksjoner mm. Bruk noen minutter på å bli kjent 
med siden – og bruk den. Vi vil legge ut oppdatert informasjon fra alle relevante 
instanser og organisasjoner etter hvert som vi mottar det. Det er noen sider som per i 
dag ikke er ferdige, men det jobbes med saken. Er det noe dere savner – si i fra så 
ser vi hva vi kan gjøre. 
 
Endringene som er gjort gjelder både utseende og funksjon. Når det gjelder 
utseende, har vi laga et enklere og mer moderne design som skal gjøre det lettere å 
finne fram. Hovedmenyen ligger nå horisontalt på toppen av sida. I tillegg finnes det 
snarveier på høyre side. Elles er det flere nye funksjoner, både kalender, kjøp/sal og 
mulighet for å kommentere artikler. 
 
I kalenderen kan alle legge inn arrangement – uten å gå gjennom web-redaktør som 
tidligere. Vi håper kalenderen bidrar til at ulike arrangement får større oppslutning og 
at man kan unngå å legge flere arrangement på samme tid.  
Kalenderen finner du på http://midtdalsbonden.no/index.php/hva-
skjer/month.calendar/2014/08/14/-  
 
Under kjøp/salg (Midtdalstorget) kan man annonsere kjøp og salg av tjenester og 
«ting» relatert til landbruket. Tanken bak er å bidra til lokal omsetting som gjerne er 
mer effektivt og miljøvennlig, siden avstandene blir kortere. I tillegg vil det bidra til 
enda mer aktivitet på nettsiden. Annonser som ikke er passende vil bli slettet av web-
administrator. Når annonsene legges ut blir de liggende en måned om de ikke 
slettes.  
Du finner kjøp/salg på http://midtdalsbonden.no/index.php/kjøp-og-salg  
 
Under fagartikler som blir lagt ut er det mulig å skrive kommentarer. Vi håper dette vil 
bidra til å skape engasjement – og gjerne noen faglige diskusjoner. 
 
Midtdalsbonden.no har nå to web-redaktører, Marthe Norbye Dybos og Anne Berit 
Grasbakken. 
 
  

http://www.midtdalsbonden.no/
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http://midtdalsbonden.no/index.php/hva-skjer/month.calendar/2014/08/14/-
http://midtdalsbonden.no/index.php/kjøp-og-salg
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Aktiviteter og arrangement framover 
 

23. september   

Storfe og beite. Ruten Fjellstue. Kl. 15:00 – 21:00. Egenandel (ikke avklart) inkl. 

middag. Yngve Rekdal (Skog og Landskap) vil være ute og se på ulike beiter. 

Programmet er ikke helt klart, men organiserte beitelag er hovedtema etter middag. 

Programmet vil bli lagt ut på midtdalsbonden.no og facebook så fort det er spikra. 

Dette er et samarbeid med fylkesmannen i Oppland og BondeGLØd. Kontakt Marthe 

om du allerede nå ønsker å melde deg på. 

Grovfôrkurs – sau. Kommunehuset i Ringebu, kantina. Kl 18:00. Gratis deltagelse, 

enkel servering. Med Finn Avdem, Nortura. Tema er anbefalinger (grovfôr) i forhold til 

års- og livssyklus hos sau. Påmelding innen 17. september. 

 

4. oktober 

Temamøte under Fårikål-festivalen. Tema: bedre utnyttelse av geit og «ursau» - 

kjøtt, skinn og ull/ragg. Kveldstid – i oppvarmet telt ved Anni’s i Ringebu. Servering. 

Programmet legges på midtdalsbonden.no og facebook så snart det er klart. 

 

24. oktober. Midtvegsmarkering av Midtdalsbonden! 
Prosjektet er halvveis og dette markeres med å invitere dere alle til en 

faglig og sosial kveld på Rudi. Servering av god, lokal høstmat, foredrag 

ved Reidar Almås: «Hvor står vi, og hvor går vi? Muligheter forlandbruket 

i Midt-Gudbrandsdalen», utdeling av Årets Midtdalsbonde 2014 + noen 

overraskelser.  

Starter kl. 19:00 og avsluttes kl. 22:00. 

 

7. november 

Kusignaler og husdyrrom. Todelt dag med Knut Bøe (NMBU).  

Kusignaler: hvordan «lese» dyra? Økt dyrevelferd og økt produksjon er effekter av at 

man kan se hvordan kuflokken fungerer. Aktuelt for alle storfe spesielt i løsdrift. 

Husdyrrom: Ventilasjon, lys og lyd er viktige faktorer for godt arbeidsmiljø – både for 

dyr og røkter. 

Informasjon om sted og tid kommer – på midtdalsbonden.no og facebook. 
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18. november 

Grovfôrkurs – melkeku. Kl. 10:00 – 14:00. Sted ikke avklart – vil bli lagt ut på 

midtdalsbonden.no og facebook. Hvilket grovfôr og hvilke konserveringsmetoder er 

anbefalt til ku. Betydning av grovfôr for kua som drøvtygger og produksjon. Med 

Bjørn Ola Sætha, Tine.  

 

 Det jobbes med å få til en helgesamling for unge og nye gardbrukere sammen 

med Primærnæringsutvalget. Når programmet er ferdig vil det bli sendt ut 

invitasjon. 

 

 Eierskiftekurs – for dem som planlegger eller tenker på å begynne å planlegge 

overdragelse. Sammen med Oppland Bondelag – og likt program som 

helgekurset, men over to kvelder og to lørdager. Dette blir i januar/februar. 

Program skal være klart i november med påmelding i oktober. Om det er 

spørsmål – ta kontakt med Marthe. 

 

 Grovfôrkurs – ammeku. Med Øystein Havrevoll, Nortura. Dato ikke bestemt.  

 

Er det noe DU ønsker skal skje? Si i fra… 

Trenger du «et spark bak» for å gjøre noe nytt/annerledes? Si i fra… 

Ønsker du et møte med regnskapsfører, banken, fagrådgiver og noen flere – 

da kan Midtdalsbonden hjelpe deg å samle alle på et sted til samme tid! 

         

Ta kontakt med Marthe – prosjektleder for Midtdalsbonden inn i framtida 

Telefon (hverdager mellom kl. 08:30 og 14:30): 61 29 92 48 

E-post: marthe.norbye.dybos@sor-fron.kommune.no 

Kontor: i gangen ved MGL til vanlig. Noen dager i måneden på landbrukskontoret på 

Vinstra. Ta kontakt for avtale. 

 

Kommer gjerne på besøk til DEG!!   Hilsen Marthe Dybos 

mailto:marthe.norbye.dybos@sor-fron.kommune.no
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