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Program for kurs i hjorteoppdrett på Svanøy 14. - 16.04.2015. 
 
Det går rutebåter fra Florø (Fugleskjærskaia) til Svanøybukt klokken (14:30), 16:00 og 20:00.  

Rutetider finner du på www.fjord1.no eller ring 177. Ring gjerne 57752193 eller 40402490 for 

 henting av bagasje på kaia i Svanøybukt og innlosjering på Svanøy Hovedgård. 

 

Tirsdag 14/4 

1600 Avg. rutebåt fra Florø (Fugleskjærskaia) til Svanøybukt.  

1650 Ankomst Svanøybukt og innlosjering Svanøy Hovedgård. 

1715 Buss til Norsk Hjortesenter. 

1730 Presentasjon og introduksjon til kurset på Hjortesenteret.  

1800 Hjortedyr i farm: Historikk og litt om forutsetninger for oppstart og drift. 

1900 Lovgrunnlag: Lover og forskrifter om oppdrett, konsesjon, innfanging, dyrehelse, dyrevern, transport mm 

2000 Buss til Svanøy Hovedgård. 

2030 Kveldsmat 

 

Onsdag 15/4 

0800 Frokost på Svanøy Hovedgård. 

0845 Buss til Norsk Hjortesenter. Ta med uteklær og godt fottøy. 

0900 Beiter til hjort og dåhjort. Stell og vedlikehald av beite og slåttemark. 

1030 Kaffepause og omkledning. 

1100 Slakting, praktisk del: Avliving, håndtering av slakt, partering, videreforedling m.m. Ante og post mortem  

 samt litt om tilsynsveterinærordninger. 

1230 Lunsj 

1330 Praktisk håndtering av dåhjort: Demonstrasjon av fangst- og håndteringsanlegg med mer. 

1530  Kaffepausemed noe å bite i 

1600 Sykdommer: Mangelsykdommer, parasitter og infeksjoner. Sambeiting med andre husdyr. 

1630 Norsk Hjorteavlsforening og hjorteoppdrett i Norge i dag. Informasjon om medlemsorganisasjonen, FEDFA, 

jordbruksforhandlingene med mer. 

1730 Buss til Svanøy Hovedgård. 

2000 Aperitiff i historiske rammer, herregårdsmiddag og sosialt samvær.  

 

Torsdag 16/4 

0800 Frokost på Svanøy Hovedgård. Utsjekking fra Svanøy Hovedgård. 

0845 Buss til Norsk Hjortesenter 

0900 Praktisk håndtering av hjort: Demonstrasjon av fangst- og håndteringsanlegg med mer.  

1100 Kaffepause 

1115  Økonomi: Om lønnsomhet, tilskuddsordninger, innsatsfaktorer og avkastning. 

1230 Lunsj. 

1330 Oppsett av hegn, praktisk del: Prinsipp og praktisk øving. 

1400 Evaluering, kursbevis og oppsummering med kaffe! 

1500 Buss fra Norsk Hjortesenter direkte til Svanøybukt. Avreise med rutebåt kl. 1520 med ankomst Florø kl. 1600. 

http://www.fjord1.no/
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NB: Det tas forbehold om endringer i programmet. Ved dette kurset vil vi prøve å legge opp til mest mulig praktiske 

demonstrasjoner, og tidene som er skissert kan derfor bli endret avhengig av dyra og værforholdene. Det er mulig å 

kjøpe bøker og diverse  utstyr som blir demonstrert under kurset. 

 

Pris inkluderer kursmateriell, overnatting, forkost, lunsj og middag. Vi har skjenkeløyve og all servering av alkohol 

kommer i tillegg. Det er mulig å betale med kredittkort. 

 

Ta med godt humør og varme klær - Velkommen til Sunnfjords Perle! 

 


