Nr 3, 2017

Velkommen til kompetanseskole for
eggprodusenter 2018
Sted: Scandic Hell, Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal
Tid: 9.-10. januar og 30.-31. januar 2018
Kurset går over 2+2 dager, og er åpent for alle eggprodusenter uavhengig av hvor de leverer.
Andre med tilknytning til fjørfenæringa er også velkomne!

Deltakelse på KLFs kompetanseskole for eggprodusenter dekker det offentlige kravet om
dokumentasjon av kompetanse innen husdyrproduksjon. Vi henter inn en rekke flinke
foredragsholdere innenfor ulike fagfelt og tilbyr et kurs med faglig og sosialt utbytte. Vi
ønsker at flest mulig overnatter slik at fagpraten kan gå utover kvelden. Gjerne delta flere fra
samme bruk, og dersom du har deltatt tidligere på kompetanseskolen er du hjertelig
velkommen til å delta igjen! Konferansehotellet ligger et steinkast fra Trondheim Lufthavn
(Værnes) slik at det er enkelt å fly inn fra andre deler i landet, og hotellet tilbyr også gratis
parkering.

Velkommen til kurs!
Trykk på lenke for påmelding

Temaet dyrevelferd går som en rød tråd igjennom kurset og foreløping program (med
forbehold om endringer) er:

Dag 1: Tirsdag 9. januar 2018 kl 10:00
-

Introduksjon av kurset og presentasjon av deltakere

-

Dyrevelferd i husdyrholdet

-

Lysoppfattelse og adferd

-

Avlsarbeid og oppal av verpehøns

-

Innsett av unghøner

-

Felles middag og sosialt kakling

Dag 2: Onsdag 10. januar 2018 kl 08:30
-

Anatomi og fysiologi hos fjørfe

-

Obduksjon av fjørfe, praktisk øvelse

-

Helse og sykdom hos fjørfe

-

Smittebeskyttelse, rengjøring og desinfeksjon

Dag 3: Tirsdag 30. januar 2018 kl 10:00
-

Ernæring hos verpehøns

-

Fôrblandinger og praktisk fôring

-

Ventilasjon og luftkvalitet

-

Egget og eggkvalitet

-

Eggprodusenten som en bedriftsleder

-

Felles middag og sosialt kakling

Dag 4: Onsdag 31. januar kl 08:30
-

Lover og forskrifter som er relevante for eggprodusenten

-

Egg og eggkvalitet

-

HMS

-

Dokumentasjon og kvalitetssystem

-

Avslutning og utdeling av deltakerbevis

Endelig program vil bli oppdatert og lagt ut på KLFs hjemmesider,
https://kjottbransjen.no og ettersendes til påmeldte deltakere!

Kursavgifter
Leverendører tilknyttet KLFs

4 400 kr

medlemsbedrifter
Deltaker nr 2, 3... fra samme bruk

3 500 kr

Andre (leverandører til andre bedrifter,

5 400

fôrkonsulenter o.l.)
Fjørfeboka*

380 kr (ordinær pris 480 kr)

Kursavgiften dekker 4 dager med undervisning, kursmateriell, lunsj og middag. Arrangør
formidler hotellbooking til Scandic Hell, 1 040 kr per natt (enkeltrom)/ 1 240 kr pr natt
(dobbeltrom), som gjøres opp av deltakeren før man forlater hotellet.

*Dersom du allerede har Fjørfeboka behøver du ikke å kjøpe den på nytt. Men; Ny utgivelse
av Fjørfeboka kom ut i 2016, det anbefales på det varmeste å kjøpe den nye utgivelsen selv
om du har den gamle.
OBS: Bindende påmelding!
Har du spørsmål ta kontakt med undertegnede via mail; cecilia@kjottbransjen.no, eller telefon; 926 98
943

Med vennlig hilsen
Cecilia Larsson
Tlf: 926 98 943
Prosjektleder for Effektivitetskontrollene - Fjørfe

