
18 TelenFredag 20. april 2018helg

FINT MØTE: Signe Jucinske holder øye med den 850 kilo tunge kviga som nyter 
kraftfôret hun fikk som lokkemat. Kua er én av de eldste og mest produktive i fjøset. 

vENNEr: Hedda Lonar er kjent med både fjøs og dyr, for hun bor på gården. Kalvene 
elsker å bli klødd litt i panna. 

koMMEr dET NoE? Naher Weldeslase var ikke redd for å sette seg under den store 
kumagen og dra i spenene. Til slutt kom det en liten sprut. 

LUNkA: Mats Gauksrud og Alexander Karoliussen Vaa smaker på melk som nettopp ble 
håndmelket fra kua. Det smakte litt annerledes enn melka i kjøleskapet. 

MELkEbØNdEr: Ole Lonar og Britt Aslaug Riggenholt tok imot Sauland barnehage i det 
nybygde fjøset. 

– Han bæsja, ljomer det gjennom fjøset på 
Lonar i Hjartdal. Små og store fra Sauland 
barnehage utforsker de firbeinte i deres 

nye luksushjem – og bæsjen er det første 
høydepunktet. 

Fint besøk i fjøset

I fjøseT er det kyr i alle aldre – fra 1 uke 
gamle til sju år. 110 brune og svarte dyr 
totalt. Og de elsker besøk. 

nysgjerrIge hoder stikker frem fra 
båsene. Dyrene forstår at det ikke er en 
vanlig dag. For nå i april har nemlig  
Norges Bondelag invitert 
alle barnehager i 
Norge til gårds
besøk. I Hjartdal 
skal alle tre barne
hagene få oppleve 
levende dyr og lære litt 
om dyrestell og hvor maten 
kommer fra. Først ut var Sau
land barnehage i fjøset hos 
Jon Lonar. 

– Han sleiker meg, flirer 
Eirik Skårdal mens kua 
tar en god smak på regn
buksa hans. 

Eirik har for lengst blitt 
vant til de kraftige dyrene 
og vet at dem er av den ny
sgjerrige sorten. 

Tanken bak bondelagets 
kampanje er å gi alle barn 

sjans en til å oppleve levende gårdsdyr 
og lære litt om gårdsdrift. For selv i en 
landbrukskommune som Hjartdal er 
det slett ikke alle barn som har vært 
inne i et fjøs og klappet på en ku. 

– Vi var så heldige å få 
komme hit en tur i høst 

også, og da 
var 

det mye skum
lere for flere av 
barna. Nå 
våg et de seg 
mye nær 
mere. Den 
jenta som 

var sist inn i 
fjøset i høst, 
var den første 
inn denne 
gang, så hun 

var ikke mye 
redd nå lenger, 


