BEST PÅ SAU
– Sammen med oss!

Lammekongress 2023 - SCANDIC HELL, STJØRDAL 18. - 19. FEBRUAR

Foto: Grethe Ringdal

Praktiske opplysninger
Tid, sted, kongresshotell og hvordan komme dit?
LAM 2023 arrangeres lørdag 18. og søndag 19. februar
2023. Kongressen starter kl. 10.15, men registeringen
starter kl. 08.30 på lørdag. Kongressen er slutt kl. 14.00
søndag.
Arrangementet ﬁnner sted på Scandic Hell i Stjørdal,
0,7 km fra Trondheim Lufthavn Værnes eller Trondheim
lufthavn stasjon. Det er derfor enkelt å komme til
Scandic Hell både med ﬂy og tog. Kommer du med bil,
kan du parkere gratis utenfor hotellet.
Fredag 17. arrangerer vi busstur til lokale saueprodusenter. Benytt anledningen til å treffe gode
sauekollegaer. Start fra hotellet kl.13.00 og retur
ca. kl. 18.00.

Ønsker du å komme dagen før kongressen starter og f.eks.
bli med på busstur, er døgnprisen den samme.
Prisen for bussturen fredag er kr 350 pr. person og
inkluderer enkel servering på turen.
Betaling av kongressavgift og busstur skjer med kredittkort
eller faktura sendt med e-post/EHF. Kredittkort blir belastet
umiddelbart ved påmelding. Faktura blir sendt etter påmeldingsfrist mandag 19. desember. Betaling for rom/frokost
skjer direkte til hotellet ved avreise.

Priser og betaling:
For de som bor på hotellet er kongressavgiften kr 3.200,dette inkluderer fagforedrag, lunsj, pausemat, kaffe/te
begge dagene og «Lamiaden», LAM 2023 sin festmiddag.
For de som ikke bor på hotellet, er kongressavgiften
også 3.200 dersom du er med på Lamiaden og 2.700
dersom du ikke er med på Lamiaden.
Rom og frokost koster kr 590 pr. person pr. døgn inkl.
frokost (to personer på dobbeltrom). For enkeltrom er
kostnaden kr 980. Betaling for rom/frokost skjer direkte
til hotellet.

Foredragene:
Foredragene vil foregå både i plenum og med parallelle
foredrag i to ulike temagrupper, der deltagerne kan velge
temagruppe (se programmet).

Meld deg på i god tid:
Vi har bestilt plass til ca. 450 overnattende deltakere på
Scandic Hell. Er du tidlig ute med påmelding så er du sikra
plass!

Utstilling:
På kongressen ﬁnner du mange ulike utstillinger der
representanter fra ﬁrma, organisasjoner og lag presenterer
seg og sine tilbud til sauebonden.
Påmelding/avbestilling:
Påmeldingen skjer elektronisk på:
https://medlem.nortura.no/smaafe/lam-2023/
En kan gjøre endringer i påmeldingen fram til påmeldingsfristen mandag 19. desember. Etter dette er påmeldingen
bindende, og det blir ikke gitt refusjon etter endt påmeldingsfrist. Ved påmelding av grupper, må hver enkelt
deltaker melde seg på enkeltvis. Husk å melde fra om hvilke
foredrag det er sannsynlig at du ønsker å gå på. Foredragssalene har ulik størrelse. Vi prøver å styre foredragene med
ﬂest tilhørere til den største salen.
Informasjon:
Spørsmål om påmelding og andre ting som gjelder
LAM 2023:
Norsk Landbruksrågivning ved:
Ragnhild Borchsenius tlf: 900 90 787
e-post: ragnhild.borchsenius@nlr.no
Nortura ved:
Finn Avdem tlf: 971 77 659
e-post: ﬁnn.avdem@nortura.no

Foto: Martin Opheim Gløersen

Arrangører:
Nortura, Felleskjøpet Agri, Norsk Sau og Geit,
Norsk Landbruksrådgiving.

Program LAM 2023
Fredag 17. februar
13.00-ca 18.00

Busstur i nærområdet rundt Stjørdal med gårdsbesøk.

Lørdag 18. februar
08.30-10.15

Registrering / besøk i utstillingene

10.15-11.00

Åpning av LAM 2023

11.30-12.10

Fôr og beite

Helse og Velferd

Råvaretilgang og prisutvikling i et krevende marked

Dyrevelferdsprogrammet for sau og hvordan

v/ produktsjef Rune Lostuen, Felleskjøpet Agri

utnytte det til bedre drift?
v/ spesialveterinær Siv Svendsen HT sau
og rådgiver Torhild Sisjord, Nortura

12.20-13.00

Hvor sterkt står beiteretten i utmarka?

Flåttbårne sykdommer hos sau – forebygging

v/ jordskiftelagdommer Magne Reiten,

og behandling v/ professor Snorre Stuen, NMBU

Frostating lagmannsrett
13.00-14.30

Lunsj

14.30-15.10

Hva koster grovfôret ditt?

Friske og funksjonelle dyr – en forutsetning

v/ rådgiver Aslak Botn NLR Østafjells

for rasjonell drift v/ sauebonde og veterinær
Åshild Vaage, Sveio

15.20-16.00

Hvordan utnytte egne ressurser bedre ved

Elektronisk overvåking på utmarksbeite og

gjødsling og grovfôrdyrking?

praktisk bruk av posisjonsdata

v/ rådgiver Oddbjørn Kval Engstad NLR Innlandet

v/senioringeniør Michael Angeloff NIBIO

16.00-16.30

Kaffe /besøk i utstillingene

16.30-17.30

Tyinlam - Historien bak maten; dyrene, fjellene, livet og oss! v/Kjell Gudmund og Line Svien, Vang i Valdres

17.30-18.30

Besøk i utstillingene

19.30

Lamiaden- festmiddag med underholdning

Søndag 19. februar

09.00-09.40

10.00-10.40

Avl og ull

Praktisk sauedrift

Nye egenskaper i avlsarbeidet på sau

Gjeterhund- opptrening av arbeidshunden

v/ rådgiver saueavl Martin Opheim Gløersen NSG

v/ gjeterhund-instruktør Egil Syversbråten

Verdien av godt avlsmateriell og bruk av delindekser

Klimakalkulatoren- krav eller mulighet?

v/ sauebonde Morten Munkeby, Levanger

v/ fagkoordinator grovfôr Ragnhild Borchsenius,
NLR og fagsjef småfe Finn Avdem, Nortura

11.00-11.40

12.00-12.45

Nye og spennende tider på ull og klippefronten

Hvordan utnytte Sauekontrollen til bedre drift?

v/leder av Nortura klyppeteam og Ull og klipperådet

v/ rådgiver Grethe Ringdal, Nortura

i NSG Eirik Kolbjørnshus

og spesialrådgiver Mina Klaseie, Animalia

Avslutning av LAM 2023
Ved leder i Nortura Trine Hasvang Vaag og leder i Norsk Sau og Geit Ronald Cato Slemmen

13.00-14.00

Lunsj

Foto: Jostein Skare Thygesen

Velkommen
til LAM 2023
Lørdag 18. og
søndag 19. februar 2023
Scandic Hell, Størdal

Foto: Kari Morkve Jordalen

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-hell
Stedet for:
• Faglig påfyll
• God mat
• Saueprat
• Utstilling
• Trivelig og sosialt samvær med gode kolleger
For deg som kommer fredag:
Busstur i nærområdet rundt Stjørdal med kjentmann og gårdsbesøk.
Elektronisk påmelding:
https://medlem.nortura.no/smaafe/lam-2023/
Foto: Ragnhild Borchsenius

