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Gode medlemmer og 
støttemedlemmer 

I skrivande stund er slåtten godt i gang, med kjempe 
godt ver og gode avlinger. Spesielt fjorårets gjenlegg har 
avla store mengder gras. Dette trang me etter fjorårets 
merkelige sesong. 

Det var opplyst at Forumku og Norsk Landbruksråd
gjeving skulle ha ein jordbearbeiings demonstrasjon nå i 
vår. Den vart gjort om til eit reint forsøk. Dette vart gjort 
fordi den var for dårleg planlagt og det ville resultert i at 
fleire av støttemedlemmane ville blitt urettferdig 
behandla . Det er bare å beklage dette, men me kjem 
tilbake neste vår med eit godt opplegg. 

Ove Morten Sør-Reime, leder 

Bilde hen l a fra pingram.mc 

lnnhold: 
1 Lederen har ordet 

2 Forbetringstavle 

3 Annonse - fullfordemo 

16. september 

4 Info Slagtekalve 

Styret i Forum Ku: 
Leder 

Nest

leder 

Ove Morten 

Sør-Reime 

Tlf. 911 81 979 

Jon Tore Refve 

Tlf. 905 63 856 

St yre- Randi Terese 

medlem Nese 

Tlf. 905 12 723 

St yre- Alf Egil Vaula 

medlem Tlf. 934 40 430 

Styre- Magnus 

medlem Folkvard 

Tlf. 909 76 484 

www.forumku.no 



Forbetringstavle 

Etter at jeg fikk ideen på Storfe 2013, har jeg nå brukt 
forbetringstavla i over et år. Det har spart både tid og 
penger, og ført til mye bedre drift av gården. 

Ideen er enkel og genial. Man tar en whitebord tavle 
(helst minimum 100 x 120cm) og deler denne i fire deler. 
Hver mandag morgen har jeg og min fast tilsette et 15-
20 minutter langt møte der vi oppsummerer forrige uke 
og planlegger denne uka. 

Eksempel på Forbetringstavle: 

I ruta oppgaver henger vi opp alle oppgavene eller ting 
som vi ønsker kunne vært bedre. Dette gjør vi ved hjelp 
av Post-it lapper. Under møtet prioriterer vi så 
oppgavene i haster, snart, senere eller utsatt. Noen 
oppgaver kan også resultere i at vi setter oss noen 
fremtidige mål, slik som bedre fruktbarhet, mer melk, 
høyere slakteprosent o.l. 

Ut i fra prioriteringenesetter vi så opp en plan over uka 
med hvem som har ansvaret for å gjennomføre de 
enkelte oppgavene. 
Hvis du tror at dette kan være noe for deg, så ta kontakt 
så kan jeg hjelpe deg i gang. 

Alf Egil Vaula, mobil: 93440430 
E-post: aevaula@gmail.com 

Mål Oppgaver 

Prioriteringer Plan 

Lean i kvægbruget 

Boka "Lean i kvægbruget" introduserer Lean som 
arbeids- og ledelsesverktøy på melkebruk. Den lettleste 
boka viser enkle og praktiske verktøy som mange vil ha 
giede av i sin daglige drift. Den er skrevet på dansk av 
Susanne Pejstrup og Vibeke Fladkjær Nielsen. Pejstrup er 
godt kjent blant mange Forum Ku-medlemmer. Les mer 
på www.landbrugsforlaget.dk 



• Dernonstrasjon 
• Utstilling 
• Fagrnøte 

Tirsdag 16. september 
Fagmøte, 10.00-11.30 
Bore Samfunnshus, Solavegen 391, 4354 Vol/ 
• Felleskjøpet Rogaland Agder 
• Fiskå Mølle 
• Slagtekalve 

Demonstrasjon og utstilling kl. 12.00 
Stig Gimre, Tjeltavegen 375, 4054 Tje/ta 
• Eiksenteret 
• Aase Landbruk AS 
• Maskin og Redskap AS 
• Felleskjøpet Rogaland Agder 
• Traktor og Landbruk AS 
• Torland Maskin AS 
• A-K maskiner AS 
• Fiskå Mølle AS 
• Klepp Sparebank 
• Produs AS 
• Godkalven 
• Slagtekalve 
• Tine 
• Q-meieriet 
• Nortura 
• Prima Jæren AS 
• Fatland Jæren AS 

Arrangør: Forum ku 

Demonstrasjon 
av fullf6rvogner 

} Matservering 

Se www.forumku.no for program og veibeskrivelse. 
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Litt info fra Slagtekalve Rådgivning 

Men ko Kalk kommer til Jæren og Nordfylket for å ta ut grasprøver uke 29. Douwe Veltman kommer uke 

26 for oppfølging av gjødselplaner. 
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