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Modul 1: Fôring og helse relatert til arktiske forhold fra 17 februar  

 

Det legges spesielt vekt på grovfôrkvalitet som basisgrunnlag for god fôring. Det blir inngående 
fôringslære. Mangelsykdommer relatert til fôring og holdvurdering v/ stordyrveterinærene. Hvis du 
ønsker personlig gjennomgang av grovfôprøver må disse tas i forkant. Norsk Landbruksrådgiving 
ved Ingvild Lauvland Høie tar personlig gjennomgang av surfôrtolken med den enkelte deltager for 
de som ønsker. Ta kontakt med Ingvild Lauvland Høie etter påmelding av Modul 1 slik at det blir 
tatt grovfôranalyser*. (om du har gjeldende prøver trenger du ikke ta nye) 

 *Analysen dekkes av gårdbruker, individuell rådgivning dekkes av prosjektet  

 

Modul 2: Sjukdommer hos søya fra 18 februar 

Det fokuseres på hyppig forekommende sjukdommer hos søya i 
oppstallingsperioden. Lang erfaringsbasert kunnskap hos 
veterinærene danner grunnlag for målrettet undervisning med fokus 
på regionale forhold. Det legges spesielt vekt på forebyggende tiltak 
for å hindre sykdom. 
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Programmet for modul 1 og 2:  

Oppstart og avslutningstidspunkt er satt. Det kan bli endringer i oppsettet innenfor møterammen.  

Kurset kjøres på Vollan Gjestestue, det blir lunsj til deltakerne.  

På dag 1 skal vi i fjøset. Ta med varme klær. Vi ordner med overtrekk. 

Torsdag 17.februar  

Programmet for modul 1: oppstart 10:30 – regn med opplegg til 1600 

 45 min Mangelsjukdommer relatert til fôring (vet. Wenche K. Anderssen) 
 1t  Spesielle utfordringer vedr. fôring av villsau og NKS – erfaringsutveksling mellom bøndene 
 0,5t  lunsj  
 1t  Fôringslære – (Nortura ved Linn Hege Engen og Wolfgang Dohrn NLR). Emnet skal 

inneholde: 
 Hva er en fôrenhet? 
 Vomfunksjon 
 Fysiologi 
 Gruppering 
 Både NKS og villsau/gammelnorsk sau skal omtales 
 Fôring etter årshjulet – søye og påsettlam 

 1t Sauesignal i fjøs - Sykepleie og dyrevelferd (Vet. Berit Hansen) (i fjøs) 
 1t Holdvurdering (Bernt Mikalsen og vet. Berit Hansen) (i fjøs) 

*Analysen dekkes av gårdbruker, individuell rådgivning dekkes av prosjektet 

 

Fredag 18 februar  

Programmet for modul 2:  oppstart 10:30 regn med opplegg til 1600 

 0,5t- Økonomi ved sykdom. Rekrutteringskostnader. (Bernt Mikalsen - Nortura) 
 2t Listeriose, CCN (hjernebarksår), Melkefeber, Ketose, Skjedefremfall, børframfall, brokk, 

jurbetennelse og børbetennelse. (vet. Berit Hansen) 
 0,5t Grovfôrkvalitet og surfôrtolken (Ingvild Høie NLR) 
 0,5t - Erfaring og utfordringer ved sykdom søye villsau og NKS – (erfaringsutveksling mellom 

bøndene) 
 1t - vaksinering og utrangeringsårsaker. (vet. Berit Hansen)  

 


