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INFORMASJONSSKRIV NR. 4/2010

 
 
 
 
LEDEREN HAR ORDET 
 
Jeg vil takke alle som var innom standen på Agrovisjon for en hyggelig og faglig drøs! Vil også 
takke Agrovisjon for et bra og vel gjennomført arrangement! 
 
Årets grøde er for de fleste vel i hus, og det blir mer tid til faglig påfyll! Jeg vil oppfordre 
medlemmene våre til å melde seg på erfaringsgruppene som blir presentert i Info-skrivet. 
Benytt deg av muligheten til å bli oppdatert av våre fagspesialister! 
 
 
JULEBORD 10. DESEMBER 
 
Tradisjon tro ønsker vi også i år å invitere 
medlemmene til julebord. 
Vi møtes fredag 10. desember på Bryne 
Kro og Hotell kl. 19.30. Det vil bli servert 
julebuffet. Pris kr 550 pr person.  
 
Påmelding til Elin Hobberstad på  
tlf: 951 47 633 eller på e-post: 
elinhob@online.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
”FORUM KU GRASFRØ-
BLANDINGANE”  
 
Til neste år vil både Felleskjøpet Rogaland 
Agder og Fiskå Mølle ha ”Forum Ku 
grasfrøblandingane” i sitt sortiment. For å  
få en oversikt må vi ha tilbakemelding om 
 
 

 
 
 
hvor mye den enkelte skal ha.  
Du kan melde fra til Gro Mabel Anda på  
e-post: mabel.anda@grl.no eller  
tlf: 51 78 69 90 innen 01.02.2011. 
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ERFARINGSGRUPPER MED KOMPETANSEHEVING 

 
Erfaringsgruppe 1: 
 

Nybygg eller ombygging 
Overordnet formål:  
Deltakerne vil få innblikk i de spørsmål som er avgjørende for å finne den økonomiske 
og bygningsmessige optimale løsning, for den enkelte gardbruker, i planlegging av 
utvidelse av storfeproduksjonen. 
 
Detaljert formål:  
Å belyse ulemper og fordeler ved nybygg/ombygging. Få innsikt i hvordan man 
oppnår den beste logistikken. Og å få innsikt i hvilke behov de forskjellige grupper av 
dyr har til oppstalling. 
 
Målgruppe:  
Gardbrukere med planer om utviding av produksjonen. 
 
Rådgivere: 
Niels Dybdahl, Slagtekalverådgivning Aps / Forum Ku 
Bart van Gool, Norsk Landbruksrådgiving, Hordaland 
 
 

Erfaringsgruppe 2: 
 

Strategien på storfebruket 
Overordnet formål:  
Deltakerane vil komme til å diskutere fremtidige mål på den enkelte gard med 
utgangspunkt i egne visjoner og mål. 
 
Detaljert formål:  
Klarlegge konsekvenser av de valg som tas for den fremtidige drift, og hvilken 
betydning de har på den fremtidige inntjeningen. Og belyse fordeler og ulemper ved 
forskjellig valg av mekaniseringslinjer av grovfordyrkinga. Belyse økonomien ved 
forskjellige strategier på utforing av grovfor. 
 
Målgruppe:  
Gardbrukere som ønsker å få innsikt i hvordan en lager en strategi for fremtida, med   
fokus på driftsledelse. 
 
Rådgivere: 
Carsten Houmann, Slagtekalverådgivning Aps / Forum Ku 
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Bart van Gool, Norsk Landbruksrådgiving, Hordaland 
Evt. rådgivere fra Klepp Rekneskapslag eller Tveit Regnskap 
 
Erfaringsgruppe3: 
 

Velferd i storfeproduksjonen 
Overordna formål:  
Gjennom praksis vise bonden hvordan de skal lese dyras signal når en sykdom er under 
opptrapping. 
 
Detaljert formål:  
Å lære bøndene å notere seg, selv små forandringar som kan ha langtidseffekt på 
dyrevelferd og dermed inntjening. Å vise bonden hva som kan være årsaken til de 
problemene en ser. Å lære seg daglige rutiner som har betydning for dyrevelferd, samt 
daglige rutiner som kan lette de daglige gjøremål til bonden. 
 
Målgruppe:  
Bønder med økt fokus på driftsledelse og optimering av garden. 
 
Rådgivere:  
Bengt Egil Elve, FKRA 
Klauvhelse: Knut Are Kleppe eller Asgeir Tunheim 
 
 
Erfaringsgruppe4: 
 

Grovforproduksjon 
Overordnet formål:  
Fokus på de forskjellige veksters vekst gjennom sesongen, få innsikt i hva forskjellige 
strategier betyr for avlingen. 
 
Detaljert formål:  
Gå gjennom forskjellige typer av frøblandinger til grovfor. Å lære bøndene å vurdere kva slag 
frøblanding som egner seg på den enkelte gard. Å vise bonden hva betydning høstetidspunkt 
har for avlingen. 
 
Målgruppe:  
Bønder som ønsker og forbedra sin grovforproduksjon. 
 
Rådgivere:  
Planteavlsrådgiver Thomas Jacobsen - Slagtekalverådgivning Aps 
Konsulent i Blgg analyser Grethe Brunsgård – Jordanalyser og foranalyser 
 
  



Returadresse: 
Postveien 209 
4353  KLEPP ST. 
 
www.forumku.no  
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Påmeldingsfrist til erfaringsgruppene senest 19.11.2010. 
 
Gruppene starter opp i løpet av november 2010. Vi kommer tilbake med tid og 
sted etter påmelding. 
 
Du melder deg på til: 
Gro Mabel Anda på e-post: mabel.anda@grl.no eller tlf: 51 78 69 90 
Per Landa på e-post: per.landa@c2i.net tlf: 41 10 12 59 
 
Pris kr 1600,- for medlemmer og kr 2200 for ikke medlemmer. Velg gjerne to 
alternativer ved påmelding, i tilfelle det blir fullt på første valget ditt. 
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