InterNorden 2014 i Norge
InterNorden er et fellesforum for sau og geit
interesserte i de nordiske landene. Dette har
sin historie tilbake til 1970tallet og hadde da
til formål å være en arena for statskonsu
lentene på sau og geit og ledelsen for småfe
organisasjonene i de fem nordiske landene for
drøfting av felles problemstillinger og foreslå
løsninger på disse. InterNorden skulle møtes
annethvert år og møtested skulle ambulere
landene imellom. Etter hvert har stats
konsulentstillingene forsvunnet og InterNorden
har i større grad blitt en felles møteplass for
alle som har tilknytning til småfeholdet i de
nordiske landene. Færøyene og Grønland har
også kommet til. De senere årene har forumet
samlet 3050 deltakere.

I 2014 er det igjen Norge og Norsk Sau og Geit
som skal være vertskap for InterNorden.
Arrangementet går av stabelen
11. – 13. august og er lagt til
østlandsområdet, nærmere bestemt
Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotel
www.gudbrandsdalhotell.no på Ringebufjellet.
Frammøte og avslutning vil være Gardermoen
og det legges opp til at deltakere med lang
reise evt. kan komme på kvelden søndag
10. august.
Hovedtema for årets møte vil være avlsarbeid
på sau og utnyttelse av beiteressurser, men
også andre fagtema/innlegg deltakerlandene
ønsker å formidle til sine nordiske yrkes
kollegaer.
Da det vanligvis er deltakere fra hele Norden
foregår møtene på engelsk.
Pris for hele arrangementet(møter, buss
transport, overnatting, mat og annet program)
er kr 4.500, pr. person i dobbeltrom og
kr 5.000, pr. person i enkeltrom.
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Foreløpig program:
Mandag 11. august:
– 11:00 Frammøte Gardermoen
11:00 – 15:30 Buss til Spidsbergseter med
innlagt sightseeing og lunsj
på bussen
16:00 – 19:30 Fagprogram
20:00 
Middag, sosialt samvær
Tirsdag 12. august:
08:30 – 13:00 Fagprogram inkl. lunsj
13:00 – 18:00 Utflukt, fagbesøk
20:00 
Konferansemiddag
Onsdag 13. august:
08:00 – 09:30 Fagprogram, avslutning
09:30 
Avreise, besøk Staur semin
stasjon, lunsj underveis
 14:30 Ankomst Gardermoen
Bindende påmelding innen 1. mai 2014 til
Norsk Sau og Geit v/Siv Bøifot,
siv.boifot@nsg.no , tlf 99561320.
Obs: Det vil være et begrenset antall plasser.
Mer opplysninger om arrangementet med
program etc. vil etterhvert bli lagt ut på
Norsk Sau og Geits hjemmeside www.nsg.no.
Kontaktperson er NSGs generalsekretær
Lars Erik Wallin på tlf 48150190 eller epost
lew@nsg.no.
Dette er en flott anledning til å møte
yrkeskollegaer fra de andre nordiske landene!
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