Grovfôr til hest—seminar—24.mars 2009

GROVFÔR TIL HEST - FAGDAG PÅ TOTEN
Tirsdag 24.mars er en rekke fagpersoner samlet for å sette fokus på
produksjon av grovfôr til hest. Gjennom en formiddag med foredrag
ønsker vi å inspirere både grasprodusenter, veiledere og hestefolk.
Bl.a. kommer disse foredragsholderne:
- Jon Anders Næsset er stipendiat på UMB på Ås. Forsker på fôring av hest, særlig i
forbindelse med sportsprestasjoner. Er en mye brukt foredragsholder i hele heste-Norge.
- Lars Nesheim er forsker ved Bioforsk Midt-Norge. Han vet mye om dyrking av eng-og beite
vekster. Har oversikt over den store importen av grovfôr til hest fra Sverige, og vil diskutere
hva slags grovfôr som er mest etterspurt blant hesteeierne i Norge.
- Oddbjørn Kval Engstad er fagkoordinator innen gras og grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving. Han merker stigende etterspørsel etter fagråd om grovfôrdyrking til hest. Vil
forsøksringenes kompetanse innen grovfôrdyrking fra jorde til stall.
- Vegard Thune er direktør ved Norsk Hestesenter- Norges kompetansesenter på hest. Han
gleder seg over at tallet på hester øker for hvert år, og er opptatt av kvaliteten på
hesteholdet i Norge skal være høy. Er ivrig oppdretter av varmblodstravere.
- Jon Erik Knotten er daglig leder av Vestfoldfôr AS, en to år gammel bedrift som leverer
spesialprodusert grovfôr til hest. Selskapet produserer ca 17 000 tonn grovfôr pr år, og er
dermed blant de største aktørene i landet. Fôret selges både til kunder på Østlandet og i
Trøndelag.
Påmeldingsfrist: 15.mars
Påmelding på www.vilskape.no
Deltakeravgift: kr 500 inkluderer lunsj. Betaling skjer ved ankomst.
Sted: Valle videregående skole, 2850 Lena, Østre Toten
Kontaktpersoner:
Morten Kleven, Valle vs, tlf 6114 33 50/Kari Hustad, Norsk Hestesenter, mob 404 96568

Arrangører:
Bioforsk Apelsvoll, Valle videregående skole og Norsk Hestesenter

Grovfôr til hest—seminar—24.mars 2009

PROGRAM
Kl.10 00 Registrering av deltakerne, kaffe og te
Kl.10 30 Velkommen
Morten Kleven, rektor Valle videregående skole
Kl.10 35 Status for hestenæringa i Norge
Vegard Thune, direktør Norsk Hestesenter
Kl.10 55 Hestens grovfôrbehov
Jon Anders Næsset, stipendiat UMB, ÅS
Kl.11 30 Hvilket grovfôr vil hesten ha?
Morten Antonsen, travtrener, Hadeland
Kl. 11.45 Grovfôr til hest - hva kan forsøksringene tilby?
Oddbjørn Kval-Engstad, grovfôrkoord., Norsk Landbruksrådgiving
Kl.12 15 Dugurd
Kl.13 15 Gode eksempler på grovfôrproduksjon til hest
Erland Opsahl, Hestekraft DA, Lena
Jon Erik Knotten, Vestfoldfôr AS, Tønsberg
Kl.14 00 Forskning på grovfôr til hest
Lars Nesheim, forsker Bioforsk Midt-Norge
Kl. 14.30 Hva bør følges opp?
Debatt, innspill og oppsummering
Hans Kolbein Dale, prof.em., tidl. landbruksdirektør
Slutt kl.15

