
Boð á nóvembernámskeið

Frjósemi, sæðingar og meðganga
Félögum sauðfjárbænda á Snæfellsnesi, í Borgarfirði og Dölum er boðið upp 
á námskeiðaröð 2010-2011 í tengslum við fjölþjóðlegt verkefni um nám og 
þjálfun fyrir sauðfjárbændur.  Að þessu námskeiði stendur LbhÍ í samstarfi við 
Búnaðarsamtök Vesturlands.

Tími 16. - 24. nóvember 2010
Skráningar þurfa að berast ekki síðar en mánudaginn 15.nóvember. Nauðsynlegar 
upplýsingar um hvern og einn: nafn, kt, heimilisfang, sími og netfang. Endilega 
hvetjið alla heimilismenn á hverju búi, sem áhuga hafa, til að taka þátt.

Kostnaður fyrir þátttakendur er enginn (nema að koma sér á fundarstaði)

Dagskrá
1)  
Sameiginlegur fundur á Hvanneyri þriðjudagskvöldið 16. nóvember n.k. kl. 20 - 22.
Efni: Áhrif umhverfis- og erfða á frjósemi sauðfjár
Árni B.Bragason fjallar um áhrif umhverfisþátta á frjósemi. 
Eyjólfur Kristinn Örnólfsson fjallar um kynbætur og áhrif erfða á frjósemi. 
Að lokum verður tími fyrir umræður. Þátttakendur fá ljósritað leshefti ásamt 
spurningum úr efninu og netslóðum þar sem svör er að finna. 

2) 
Seinni fundurinn verður haldinn á hverju svæði fyrir sig.
Efni: helstu áhrifaþættir á árangur sauðfjársæðinga.
Árni B.Bragason og Eyjólfur Kristinn Örnólfsson 
Mánudagskvöldið 22. nóvember kl. 20 - 22 í Leifsbúð, Dölum
Þriðjudagskvöldið 23. nóvember kl 20 - 22 á Hvanneyri, Borgarfirði
Miðvikudagskvöldið 24. nóvember kl. 20.30 - 22.30 á Breiðabliki, Snæfellsnesi
Umræður og skoðanaskipti. 
Námskeiðsslit og mat.

Endilega hafið samband ef spurningar vakna
Bestu kveðjur

Ragnhildur Sigurðardóttir
ragnhildurs@lbhi.is        sími 8482339

Nám og þjálfun fyrir 
sauðfjárbændur

Nóvembernámskeið: 

Frjósemi, sæðingar og meðganga
Sheepskills.eu



Hvað?
Nám og þjálfun fyrir evrópska 
sauðfjárbændur; Sheepskills.eu
Landbúnaðarháskóli Íslands leiðir 
nú tveggja ára fræðsluverkefni fyrir 
sauðfjárbændur í fimm Evrópulöndum. 
Heilmikið er nú þegar til af fræðsluefni 
sem gera á aðgengilegt  fyrir 
sauðfjárbændur. Verkefnið byggir 
á jafningjafræðslu þar sem bændur, 
aðrir sérfræðingar og  áhugamenn um 
sauðfjárrækt, og sauðfé í víðu samhengi, 
geta skipst á fróðleik. 

Afurðir verkefnisins verða m.a. bók, 
námskeið og gagnvirk heimasíða. 

Hvers vegna?
Sauðfjárrækt byggir á aldagömlum merg 
og hefur verið samtengd lífi íslensku 
þjóðarinnar í rúmlega 1.100 ár. Á þessum 
gamla og góða grunni er hægt að byggja 
margt nýtt og spennandi. 

Fyrir hverja? 
Aðalmarkhópurinn er starfandi 
sauðfjárbændur, en öllum er frjálst að 
taka þátt því afurðir sauðfjár, og þar 
með neytendahópurinn, eru margskonar 
t.d. kjöt, ull, mjólk, horn, gærur, 
menningarlandslag og margvíslegir 
menningarviðburðir. Þannig að framtíð 
sauðfjárræktar á Íslandi kemur okkur 
öllum við. 

Öllum er að sjálfsögðu heimilt að taka 
þátt; bæði að mæta á fundi og/eða í gegn 
um gagnvirku heimasíðuna sheepskills.
eu 

Tengiliðir/ skráning:

Borgarfjörður: 
Einar G. Örnólfsson 
sími: 4351533/862-5075 
Netfang: 
einargudmann@simnet.is

Snæfellsnes: 
Þóra Sif Kópsdóttir 
sími: 4356646/8456647 
Netfang: 
grana@simnet.is

Dalir: 
Jón Egill Jóhannsson  
sími: 4341676/8670892 
Netfang: 
jonegillj@visir.is

Eins er hægt að skrá sig beint við 
Landbúnaðarháskóla Íslands; 
sími 4335000 
Netfang: 
endurmenntun@lbhi.is 
Ásdís Helga Bjarnadóttir 

Viltu vera með í fræðsluverkefni fyrir 
sauðfjárbændur- Sheepskills.eu?

Nafn_______________________________________
Sími:____________   Farsími:___________________
Netfang:_____________

Hvaða hópi vilt þú tilheyra: Borgarfirði( ) Dölum( )  eða Snæfellsnesi?( ) 

Vilt þú koma einhverju á framfæri varðandi verkefnið:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Rífið/klippið hér og skilið til viðkomandi formanns eða sendið til: 
Landbúnaðarháskóli Íslands, 
Ragnhildur Sigurðardóttir, 
Hvanneyri, 311 Borgarbyggð 
eða sendið þessar upplýsingar á netfangið: ragnhildurs@lbhi.is

Fyrir hvern og til hvers?


