
  
 
     
 
 
 

Medlems informasjon November 2008 
 
 
 

Rådgiverbesøk høsten 2008. 
Høstens besøksrunde og aktivitetsuke nærmer seg raskt. 
 
Erik Jensen vil være her i uke 46 og delvis uke 47. 
Niels Hjørnholm vil være her i uke 46. 
 
Niels er fullt belagt hele uken, men Erik har kapasitet til et par besøk til. 
 
Tema som kommer på dagsorden er intern/-ekstern smitte beskyttelse, 
sprøyteteknikk, PMWS, adnematose hos både smågris og slaktegris samt stell og 
management, se eget vedlegg for påmelding.    
 
Niels sin besøksliste er vedlagt, kontroller om du står oppført og ta vare på listen 
som en påminnelse. Erik sender sin besøksliste ut direkte til medlemmene.  
 
Ta vel i mot våre rådgivere og vær godt forberedt, da får dere større utbytte av 
besøket.  
 
Rådgiverbesøk vinter 2009. 
Vi får besøk av både Laura, Erik og Niels i uke 7 2009. Planlegg tidlig og bestill 
rådgiverbesøk allerede nå.  
 
Bestilling av rådgiverbesøk både av Erik og Niels, skal gjøres direkte til Erik, 
fortrinnsvis på e-post. Kontakt info finner dere på siste side.  
 
Bestilling av rådgiverbesøk av Laura, skal gjøres til Wenche, fortrinnsvis på e-post. 
Kontakt info finner dere på siste side.  
 
 
Julebord på Jærgarden Kvalbein. 
Forum Gris arrangerer dette året julebord lørdag 6. desember 2008 på Jærgarden 
Kvalbein, tidspunktet nærmer seg raskt. Informasjon om praktiske detaljer vil 
komme i midten av november.  
Årets julebord blir arrangert sammen med Fatland, Fiskå Mølle og A-K maskiner.  
Påmelding til en i styret eller til de respektive firma. 



 

Forum Gris fòr. 
Prisene på Forum Gris Purkefòr og Forum Gris Slaktegrisfòr finner dere på vår 
hjemme side www.forumgris.no eller ved å kontakte fòr leverandøren.  
 
Vi håper at flest mulig av våre medlemmer støtter opp om avtalen og bruker  
Forum Gris fòr. 

 
 
Kraftfòrprøver. 
Vi har endret rutinene for uttak av prøveverter for kraftfôr prøver. Vi plukker ut 
alfabetisk etter medlemslisten. Prøvevertene blir kontaktet via SMS, støtt opp om 
dette, lever prøveposene til avtalt tid og sted. Det er fortsatt behov for å ta ut prøver 
og følge opp kvaliteten for fòret. 
 
Styret vil med dette be alle om å prioritere å levere kraftfòr prøve med kopi av 
innleggsedel når dere blir plukket ut som prøvevert. 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinfo i Forum Gris  
 Mobil E-post 
Wenche H. Erga 92466792 olav-e@online.no 
Olav Tjelta 91196245 olavtjelta@lyse.net 
Magnar Fjellheim 91318601 maritmag@frisurf.no  
Roald Fuglestad 91148270 roalfugl@gmail.com 
Lars Oftedal 90784833 loftedal@online.no 
Erik Jensen +4540305710 erj@srvest.dk 
 
 
Hilsen styret!  
 
 
 
 
 
 
 
 



Temakvelder høsten 2008. 
 
Sprøyteteknikk og smittebeskyttelse. 
Niels gjennomgår og gir en innføring i sprøyteteknikk. God og effektiv 
smittebeskyttelse er viktig, gjennomgår av god og effektiv smittebeskyttelse samt 
gode råd om praktiske løsninger for gjennomføring.  
Tid: Mandag 10.11.08 kl 1900 

Sted: Bryne Kro & Hotell. 
Pris kr 450,- maks 12 deltakere, påmelding grunnet servering. 
 
  
PMWS og puljedrift og leveringsstrategi. 
Niels gjennomgår og presenterer aktuelle tiltak for å håndtere PMWS. Erik 
gjennomgår puljedrift og leveringsstrategi, begge er viktige faktorer for å lykkes med 
svineproduksjon.  
Tid: Tirsdag 11.11.08 kl 1900 

Sted: Bryne Kro & Hotell.  
Pris kr 450,- maks 12 deltakere, påmelding grunnet servering. 
 
 
Forum Gris fòr. 
Forum Gris vil sammen med Erik invitere brukere av Forum Gris fòr til temakveld 
hvor erfaringer ved bruk av fòr blir satt på agendaen. Hva er positivt, hva kan 
forbedres, skal vi stille større krav til fòr produsentene etc. Dette blir en fagkveld 
med fokus på bruk og erfaringer ved bruk av Forum Gris fòr i produksjonen.  
Tid: Mandag 17.11.08 kl 1900 

Sted: Bryne Kro & Hotell. 
Påmelding grunnet servering. 
 
 
For alle temakvelder, påmelding til Erik på 004540305710, helst på SMS.



 

Fagmøte høsten 2008. 
Invitasjon til Fagmøte i Forum Gris.  
Tid: Onsdag 12. november kl 1900  
Sted: Bryne Kro & Hotell, Bryne. 
 
Høstens plenumsmøte blir et åpent fagmøte om adnematose i moderne 
svineproduksjon, både innledere og paneldebatt vil fokusere på hvordan 
håndtere sykdommen på en best mulig måte i det daglige arbeidet i grishuset.  
 
Program: 

Adnematose i moderne svineproduksjon.  
Innledning på 15 min hver ved: 
Veterinær Niels Hjørnholm, svinefagveterinær LVK. 
Veterinær Freddie Helgesen, Jæren Veterinærservice. 
Veterinær Anne Jørgensen, Helsetjenesten Svin. 

 
Servering, smørbrød og kaffe. 

 
Paneldebatt med innledere samt rådgivere fra lokale slakteri. 
 
Spørsmål fra møtedeltakere.   

 
 

Vel møtt! 
  
 


