
Velkommen til Mære
HVERT ÅR DELTAR OVER 1000 PERSONER PÅ ULIKE KURS I REGI AV MÆRE. HER HAR VI TRIVELIGE KURSLOKALER OG ET KJØKKEN SOM SERVERER SPENNENDE MAT MED GODE RÅVARER FRA MIDT-NORGE.

KURSKATALOG 2017-2018

Vi tilbyr utvalgte kurs via internett. Dette betyr at du kan være 
kursdeltaker uten å sitte i samme rom som foredragsholderen. 
Har du spørsmål om E-læring, ring oss gjerne!



Hvert år er det mange som skal overdra eller overta et 
gårdsbruk. Dette gjør hver enkelt av oss kun få ganger 
i livet. Vi har fått med oss Jon Rannem som til daglig 
jobber med eiendomsoverdragelser i landbruket. Han 
kjører dette kurset en gang årlig på Mære med svært 
gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.

Kurset kan følges på E-læring.

 

 Kurssted: Mære landbruksskole

 Tidspunkt:  6. og 7. februar 2018 (dag)

 Kursavgift:  kr 2.800 

  (1400 for familiemedlemmer)

 Påmelding innen: 30. januar 2018

Her er kurset som gir deg grunnleggende kunnskap 
for å starte opp et inn på tunet-tilbud.

Grunnleggende om inn på tunet, 
markedskunnskap, markedsforståelse, 
godkjenningsordning (KSL) for inn på tunet-gårder, 
økonomiforståelse, anbud og prissetting, fokus på 
arbeid med utvikling i egen bedrift.

Hege Lindstrøm i Inn på tunet -Norge er 
kursholder. Sammen med Hege vil det være flere 
spennende foredragsholdere som blant annet forteller 
om egne virksomheter.

 Kurssted: Mære landbruksskole  
 Tidspunkt:  15.-16.mars 2018

 Kursavgift:  kr 2.500

 Påmelding innen: 7. mars 2018

Eierskiftekurs        
      

Inn på tunet – grunnkurs        
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 Matproduksjonen i Norge må øke med minst 
1% pr år og det må skje på en klimavennlig måte. Møt 
opp på kurs. Her vil du lære hvordan dette kan skje på 
en klimasmart måte.

Hva er klimasmart agronomi?
Hva kan du gjøre på egen gård?
Kan klimasmart også være lønnsomt?

 Kurssted: Mære landbruksskole og 

  Skjetlein vgs

 Tidspunkt:  Kurset går over to kvelder:

  Mære: 27.feb og 6. mars 2018

  Skjelein: 28. feb og 7. mars 2018

 Påmelding innen: 19. februar 2018

  Ingen kursavgift, enkel servering

Roboter, biokull og framtidas landbruk

Klimasmart agronomi        
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Et seminar til inspirasjon!

Er norske bønder klare for det grønne skiftet? 
v/Norges Bondelag

Ei framtid med roboter og selvgående kjøretøy
v/Audun Korsæth, NIBIO        

Utfordringer og muligheter med framtidas fòring 
v/Knut Røflo i Felleskjøpet fórutvikling og Foods of 
Norway

Skog og bygging i tre er ett av svarene på 
klimautfordringene  v/Knut Skatvedt i Arena Skog            

Biokullets hemmeligheter v/Daniel Rasse i NIBIO

 Kurssted: Mære landbruksskole                   

 Tidspunkt:  17. januar 2018 (dag)

 Kursavgift:  Ingen deltakeravgift 

 Påmelding innen: Innen  10. januar 2018



Kurset for deg som ønsker solid kunnskap om 
dyrking av grovfòr.  

Det er penger i godt grovfòr! Så mye som 
75 % av forskjellen i lønnsomhet mellom 
melkeproduksjonsbruk har bakgrunn i 
grovfòrdyrkingen.

Foredragsholdere fra Norsk Landbruksrådgiving, 
NIBIO og Felleskjøpet.

 

 Kurssted: Mære landbruksskole

 Tidspunkt:  16. og 22. november 2017 (dag), 

 Kursavgift:  kr 2.500 

 Påmelding innen: 8. november 2017

Kurs for melkeprodusenter og storfekjøttprodusenter 
som har investert eller skal investere.
Innovasjon Norge Trøndelag ønsker å bidra til å sikre 
at produsentene får en best mulig utvikling på sine 
gårdsbruk. Tida etter en investeringsfase er ekstra 
krevende og det er nødvendig med god styring på 
økonomien og mest mulig lønnsom produksjon. 

Tema:
Veivalg
Målstyring
Lønnsomhet
Motivasjon
 

 Kurssted: Mære landbruksskole

 Tidspunkt:  6. og 20. mars, 3. april 2018

 Kursavgift:  kr 3.500 

 Påmelding innen: Innen 25. februar 2018

Kurs i dyrking av grovfôr         

Med gjeld i banken og tru på framtida        
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I dette kurset får du intensiv opplæring i produksjon 
av melk og et godt grunnlag for å hente ut større 
marginer i melkeproduksjonen. 

Kurset inkluderer gårdsbesøk hos erfarne 
melkeprodusenter. 

Deler av kurset kan følges på E-læring

 

 Kurssted: Mære landbruksskole 

 Tidspunkt:  29. jan, 12. og 26. feb, 

  12. og 26. mars og 2. april

  Dagkurs

 Kursavgift:  kr 4.900 og familie ½ pris

 Påmelding innen: 20. januar 2018

Matnavet på Mære tilbyr kurs i feltkontroll av 
hjortevilt flere steder i Midt-Norge. 

Formålet med kurset er å utdanne feltkontrollører 
som skal vurdere om dyret er friskt. Feltkontrolløren 
skal kunne skille mellom normale og unormale 
tilstander hos dyret.

Erklæringsblokker for feltkontroll får du kjøpt ved 
Mære landbruksskole.

Ta kontakt med skolen tlf 74 11 42 00 eller sjekk vår 
hjemmeside www.maere.no under kurs.

  Kurssted: For nærmere 
 Tidspunkt:  opplysninger

 Kursavgift:  vennligst se

 Påmelding innen: www.maere.no

Kurs for nye melkeprodusenter             

Feltkontrollør
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Bli sertifisert til alt arbeid der det brukes åpen ild, 
oppvarming eller utstyr som lager gnister. 
Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat 
for utførelse av varme arbeider gjennom sine 
sikkerhetsforskrifter. Fra 1.1.2016 gjelder dette også 
bønder og deres ansatte som benytter sveiseapparat, 
vinkelsliper og lignende på gården.
Kursavgiften inkluderer også kursmateriale, 
eksamen og servering underveis. Etter godkjent 
kursgjennomføring får du et sertifikat for “Varme 
arbeider”.
 

 Kurssted: Mære landbruksskole

 Tidspunkt:  To alternative kursdager: 15. nov.

   og 14. februar

 Kursavgift:  kr 1.800

 Påmelding innen: Påmelding senest en uke før 

  kursdagen.

Varme arbeider - sertifisering

MATNAVET PÅ MÆRE

Vi inviterer til fagdag og omvisning i det nye 
ammekufjøset på Mære landbruksskole. Fjøset tas i 
bruk i oktober 2017.

TYR, Felleskjøpet fòrutvikling og Nortura deltar med 
fagforedrag. 

 Kurssted: Mære landbruksskole 
 Tidspunkt:  3. november 2018

 Kursavgift:  Ingen deltakeravgift  

  Enkel servering.

 Påmelding innen: Påmelding innen 1. november

Fagdag ammeku
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Lik oss på Facebook



Grunnleggende kurs i dyrking av korn. Kurset er 
åpent for alle, men er primært for de som ønsker 
grunnleggende kunnskap om korndyrking. Vi følger 
kornet fra våronn til kornoppgjøret er på konto.

Foredragsholdere fra Norsk landbruksrådgiving, 
Felleskjøpet og Mære

 

 Kurssted: Mære landbruksskole

 Tidspunkt:  20. og 27. oktober 2017 (dag)

 Kursavgift:  kr 2.500

 Påmelding innen: 10. oktober 2017

Kurs i korndyrking        

Bestått eksamen gir autorisasjon for håndtering 
og bruk av plantevernmidler. Kurset består av tre 
kveldssamlinger, samt en dagsamling. Kurset går en 
gang årlig.

Dette er førstegangskurset. For oppdateringskurs 
kontakt Norsk landbruksrådgiving.

 Kurssted: Mære landbruksskole 
 Tidspunkt:  12., 14., 17. og 19. mars 2018

 Kursavgift:  kr 3.200

 Påmelding innen: 5. mars 2018

Autorisasjonskurs i plantevern
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LOKALMAT
Med stor lidenskap for lokalmat og 
med hjertet på riktig plass, er vi en 
engasjert gjeng av medarbeidere som 
mer enn gjerne vil komme i kontakt og 
hjelpe deg.

KOMPETANSE
Matproduksjon og omsetning av mat 
krever kunnskap på mange områder. 
Mer kunnskap og små og store 
forbedringer bidrar til at resultatet kan 
bli litt bedre for hvert år.

SUKSESS
Vi og vårt kompetansenettverk gjør 
vårt ytterste for å bistå deg på veien 
til en suksessfull bedrift. Vi er opptatte 
av at du skal lykkes, og vi hjelper deg 
på veien.

Vi er til for deg som er og vil bli lokalmatprodusent                    WWW.MATNAVET.NO



VISSTE DU AT:
• Mære landbruksskole er en videregående skole

• Vi er en liten skole der elever og lærere kjenner  
hverandre godt

• Du kan ta de fleste realfagene på Mære

• Du kan kombinere landbruksutdanning og oppnå  
generell eller spesiell studiekompetanse

Returadresse:
Mære Landbruksskole
Mæresvegen 163
7710 Sparbu

PÅMELDING TIL KURS
Påmelding på web: www.maere.no på lenken Kurs
Påmelding pr telefon:  74 11 42 00
Vi tar forbehold om nok påmeldte for gjennomføring av kurs.

www.maere.no

TAKK TIL FOTOGRAFENE:
AINA BYE
STEINAR JOHANSEN 
HÅVARD ZEINER
ANDREAS BUARØ

Følg oss på Facebook

GRØNN KOMPETANSE
Mære landbruksskole og Grønt 
kompetansesenter på Skjetlein 
sin felles profil på Facebook


