
 

Har du båsfjøs til melk eller 

kjøtt? 
•  

• Skal det på gården produsere melk eller kjøtt i båsfjøs 

etter 2024? 

• Skal det produseres melk eller kjøtt også etter 2034? 

Er svaret JA?  

Møt opp på gratis informasjonsmøte i ditt nærmiljø! 

Samarbeidsprosjektet, Fjøs for fremtiden, inviterer til informasjonsmøte om utfordringer og 

løsninger i forbindelse med nye krav for storfehold i 2024, samt det kommende løsdriftskravet i 

2034. Fra 2024 stilles det krav om kalvingsbinge også i båsfjøs samt økt krav til mosjon/lufting 

gjennom året og økt beiteperiode. 
 

Vi gjennomfører flere informasjonsmøter i Oppland. Midt-Gudbrandsdal står nå for tur. 
 

Kommunehuset i Nord-Fron torsdag 22. februar kl. 10:30 og alternativ Dale Gudbrands 

Gard kl. 19:00  

Felles fjøsbesøk for dag og kveldsmøte hos Ola Listad, Øverbygdsvegen 41, 2647 Sør-Fron. 

Valgfri deltakelse på fjøsbesøk. 

 

Tunet Kro, Fåvang mandag 12. mars kl. 10:30. Påfølgende fjøsbesøk hos Anne Berit 

Grasbakken og Trond Sæther, Rudivegen 72, 2630 Ringebu 
 
Informasjonsmøtet er gratis og uten påmelding, men ta gjerne kontakt med Rune Aas, 908 53 635, 
rune.aas@tine.no  dersom du skulle ha noen spørsmål.  



 
 

 

 

Tilbud om kurs 

I etterkant av informasjonsmøtene, inviteres det til et tre-dagers kurs. I kurset vil vi gå dypere i 

materien for dere som er interessert i det. Vårt ønske er at dere som deltagere sender over 

byggesaker dere drømmer om, eller har konkrete planer om å sette i sving, slik at disse kan benyttes 

som tema for gjennomgang. Det vil bli rikelig med tid til faglige diskusjoner, hvor fagpersoner innen 

økonomi, bygg, helse og veterinær vil stille tilgjengelig for spørsmål, både i plenum og på individnivå. 

Kurset vil ha en egenandel på totalt 4000,- pr. deltager med påmeldingsfrist 2 dager før kursoppstart. 

Det vil kun være plass til 15 personer pr. kurs, så her gjelder det å kaste seg på.  
 

Kursserie Nord-Gudbrandsdalen 

Egnet sted i regionen Dato kursdager 

Midt-Gudbrandsdalen  Oppstart trolig torsdag 22. mars 

 

Klokkeslett Sak Ansvarlig

10:30-10:35 Kort introduksjon Møteleder

10:35-10:55 Satse på melk eller kjøtt Nortura

10:55-11:15 Løsdriftsløsninger for mindre og mellomstore bruk - folke- og nye fjøs NLR

11:15-11:45 Kaffe og servering Møteleder

11:45-12:15 Løsdriftsløsninger for mindre og mellomstore bruk - folke- og nye fjøs NLR

12:15-12:35 Er økonomien til å leve med? Tine

12:35-12:50 Hvilke støtteordninger finnes? Tine

12:50-13:20 Erfaringsdeling fra bonde som har bygd om Bonde/Møteleder

13:30-14:30 Fjøsbesøk hos samme bonde Møteleder

13:30-14:30 Fjøsbesøk sammen med "dag-møtet" Møteleder

19:00-19:05 Kort introduksjon Møteleder

19:05-19:25 Satse på melk eller kjøtt Nortura

19:25-19:45 Løsdriftsløsninger for mindre og mellomstore bruk - folke- og nye fjøs NLR

19:45-20:15 Kaffe og servering Møteleder

20:15-20:45 Løsdriftsløsninger for mindre og mellomstore bruk - folke- og nye fjøs NLR

20:45-21:05 Er økonomien til å leve med? Tine

21:05-21:20 Hvilke støtteordninger finnes? Tine

21:20-21:50 Erfaringsdeling fra bonde som har bygd om Bonde/Møteleder

Program Informasjonsmøte

Dag 

Kveld



 

Samarbeidspartnere  

Klokkeslett Sak Ansvarlig

09:00-09:10 Innledning Rune Aas/ Trond B Holt

09:10-10:10 Driftsplan og finansiering av utbygging og produksjon Rune Aas/ Trond B Holt

10:10-10:20 Kort pause

10:20-12:10 Kjøttproduksjon og produksjonssammensetning Øystein Havrevoll

12:10-12:40 Lunsj

12:40-13:40 Veivalgsprosessen/Livslinjeråd og handlingsrommet ved forskjellige bruksstørrelser Rune Aas

13:40-14:00 Åpen talerstol/spørsmål til fagrådgiverene Tine/Nortura

14:20-15:20 Fjøsbesøk - Erfaringer med planlegging  og byggeledelse Kursleder

09:00-09:20 Refleksjon fra dag 1 Kursdeltakere

09:20-12:20 Planlegging av mindre og mellomstore enheter til melkeku Øyvind Schiager

12:20-12:50 Lunsj

12:50-13:10 Melkesystem, ventilasjon, service- og tankrom Øyvind Schiager

13:10-13:40 Logistikk, dyreflyt og arbeidsrasjonalitet Gruppearbeid

13:40-14:00 Åpen talerstol/spørsmål til fagrådgiverene NLR/Tine

14:10-15:20 Gruppearbeid Kursleder

09:00-09:30 Struktur i arbeidshverdagen Sverre Wedum

09:30-10:30 Dyrevelferd og planlegging ut fra veterinærs perspektiv Randi Therese Garmo

10:30-10:40 Pause

10:40-11:30 Grovforøkonomi Ola Kaurstad

11:30-12:00 Lunsj

12:00-13:00 Gruppeoppgave, bygningscase Øyvind Schiager

13:00-14:00 Åpen talerstol/spørsmål til fagrådgiverene NLR/Tine

14:20-15:20 Fjøsbesøk Kursleder

Program kurs

Dag 1

Dag 2

Dag 3


