
                                                                                                                                                            
 Bonde 
 Adresse 
 Postnummer Sted 

 

 

Nr. 1 – Februar 2013 
 

INFORMASJON TIL BONDEN  
 

Avs.: Fylkesmannen i Vestfold,    tlf: 33 37 23 74,    epost: fmvebnp@fylkesmannen.no,    ansv.: Berit Nordby Pettersen 

 
KORNDAGEN 11. MARS I STATENS PARK I TØNSBERG KL 18.30 
I Auditoriet i Hus D. Arrangør: NLR Viken, Vestfold Bondelag og FMLA- Vestfold. 
Program: 

 Nils Vagstad, forskningsdirektør Bioforsk og leder av ekspertgruppen for økt norsk kornproduksjon: "Økt 
norsk kornproduksjon - hvorfor og hvordan?" 

 Kornsjef Hans Stokke, FKA: «Hvordan gikk det med kornkvalitet siste år? Korrigering for melutbytte etter 
Hl-vekt. Utslag i praksis» 

Deltakeravgift kr 100. 
 

HUSK Å BESTILLE SKOGPLANTER  
Skogplanter kan kjøpes direkte fra en skogplanteskole, eller gjennom Viken Skog som også tar oppdrag med 
utplanting. Det anbefales å forhåndsbestille tilstrekkelig antall for å være sikret planter for våren 2013: 
Vestfold/Søndre Buskerud: Bjørn Thrane, bt@viken.skog.no, 941 43 171 
Andebu/Stokke: Gunnar Traaen, gt@viken.skog.no, 970 87 557 
Brunlanes og Tjølling, Hedrum, Lardal: Geir Jacobsen, gj@viken.skog.no, 959 80 301 
Nordre Vestfold: Audun Aasmundtveit, aua@viken.skog.no, 469 38 077 
Landbrukskontoret i kommunen kan også hjelpe med informasjon om planteskoler og bestillingsskjema. 
 

SATS PÅ SKOGKULTUR 
Ungskogpleie er like viktig som planting for å få lønnsomhet i skogbruket. I 2013 blir det satt inn ekstra 
virkemidler for å stimulere til å ta oppdrag med rydding og avstandsregulering i plantefelt. Ta kontakt med 
landbrukskontoret i kommunen, eller gå inn på www.fylkesmannen.no/vestfold og se på landbruk. 
 

BYGGHERRER OG BYGGELEDERE 
Dagkurs for Bønder som byggherrer tirsdag 12. mars kl. 9 – 15 og tirsdag 19. mars kl. 12 – 16. Kurset er 
spesiallaget for deg som sysler med byggeplaner. Temaer er krav til byggesøknad, søknadspapirer, tegninger, 
nabovarsling, ansvaret som byggherre (byggherreforskriften), tunutforming, bruk av gamle bygninger, 
eksempler på nyere bygninger, levetid på nye bygninger, innendørsmekanisering, BU-strategier i Vestfold, 
Innovasjon Norge, og en del økonomiske vurderinger. Det blir ett gårdsbesøk og flere foredragsholdere er 
med. Pris kr 1000. Påmeldingsfrist er 8.mars.  
 
Dagkurs for Bønder som byggeledere tirsdag 9. april kl. 9 – 15.30. Gårdbrukere kan være ansvarlige 
byggeledere selv for oppføring av driftsbygninger under 1000 m². Men det er mange ting å huske på – og det 
er betydelig papirarbeid som følger med. Denne kursdagen loser vår byggeleder Per Arne Fossli deg gjennom 
det viktigste plan- og papirarbeidet. Pris kr 1500. Påmeldingsfrist er 4. april.  
 
Se mer detaljert programinnhold i kalenderen på www.grontfagsenter.no eller www.nlrø.no Påmelding til 
arne.nokland@lr.no eller tlf. 948 08 749. 
 

KURS I HVORDAN LYKKES MED TØRKING OG LAGRING AV KORN OG FRØ 
Tirsdag 5. mars kl. 10.00 - 15.00 på Skjeestua i Stokke. Foredragsholdere er maskinteknisk rådgiver Gunnar 
Schmidt, Hedmark Landbruksrådgiving og Odd Arne Evju, Felleskjøpet Agri. Detaljert program finner du på 
www.nlrviken.no og www.grontfagsenter.no. Kursavgift kr. 600,-. Påmelding til NLR Viken, tlf. 33 36 09 70 eller 
e-post viken@lr.no innen 1. mars. Ansvarlig for kurset er Jon Holmsen, NLR Viken, tlf. 915 57 958.  
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FAGMØTE PÅ LØK 
Torsdag 7. mars kl. 10.00 – 15.15 i auditoriet på Gjennestad Gartnerskole. Fagmøtet gjelder for alle som 
produserer løk eller tenker på muligheten for å drive med løk.  
For utfyllende program, se www.nlrviken.no, kalender. Kursavgift kr. 750,-.  
Påmelding innen 4. mars til Hilde.marie.saastad@lr.no (NLR SørØst) eller tlf. 481 63 095.   
 

KRAV TIL GODKJENNING AV «INN PÅ TUNET TILBUD» (IPT) 
For å bli godkjent som Inn på tunet tilbyder må kravene i KSL-standardene 1 og 11 være oppfylt. Dette gjelder 
også for de som i mange år har solgt Inn på tunet tjenester enten som selvstendig næringsdrivende eller har et 
ansettelsesforhold og/eller leieavtale med det offentlige. 
Matmerk holder nå på å utvikle sine nettsider hvor all informasjon om IPT kommer til å ligge. Det gjelder også 
oversikt over godkjente IPT gårder hvor kommunene eller andre kundegrupper kan gå inn og se hvilke gårder 
som finnes i nærheten. Det er derfor viktig at ALLE sørger for å bli registret og godkjent. 
Gå inn på www.matmerk.no/inn-pa-tunet . Under fanen «For tilbyder» finner du skjema for å registrere deg 
som tilbyder.  
Har du spørsmål så kontakt Fylkesmann i Vestfold – Lisbeth Haugan – fmvelha@fylkesmannen.no 
 

ØKOLOGISKE SKOLEHAGER OG BÆREKRAFTIG LÆRING 
"Økologiske skolehager og bærekraftig læring", Videreutdanningskurs for lærere i grunnskolen og for bønder 
som vil integrere hagebruk i "Inn på tunet/Grønn omsorg" arbeidet. 15 studiepoeng.  
Sted: Tjøme. Påmeldingsfrist 1. mars.  
Se www.umb.no/skole , kontakt Linda Jolly linda.jolly@umb.no eller Marianne Leisner 
marianne@gaiaarkitekter.no 
 

SENTRALE BU-MIDLER OG OMDØMMEMIDLER 
Kunngjøring av sentrale BU-midler og omdømmemidler fra Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt 
reiseliv. Midlene forvaltes av Landbruks- og matdepartementet med søknadsfrist 11. mars. 
Aktuelle tema kan være (listen er ikke uttømmende): 

 matkultur, forbrukerpolitikk og satsing på barn og unge 

 næringsutvikling, mobilisering og innovasjon på landbruksområdet 

 utvikling innen grønt reiseliv 

 rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruks- og matsektoren 

 konkurransedyktige og bærekraftige verdikjeder for skog og tre 

 miljø og arealressurser i landbruket 

 klimautfordringer og klimatilpasninger i landbruket 

 innlandsfiske i et verdikjedeperspektiv, jf. Handlingsplan for innlandsfiske 

 aktivitetsbaserte natur- og kulturopplevelser i kombinasjon med lokalmat, kultur og tradisjoner 
Les mer her: 
http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/div/Fullstendig_kunngjoering_omdoemmemidler_2013.
pdf 
 

TILSKUDD TIL GRØFTING 
Forskriften for grøftetilskuddet er dessverre ikke klar enda. Forskriften skal ut på 6 ukers høring og innspillene 
skal deretter behandles, så det vil ikke bli innvilget grøftetilskudd før våronna. Dere som ønsker å søke tilskudd 
til grøfting, må ikke sette i gang grøftingen før dere har fått innvilget tilskudd. Vanlig forvaltningspraksis er at 
det ikke gis tilskudd til allerede iverksatte tiltak. Vi vil informere om grøftetilskuddet så fort det skjer noe, på 
våre nettsider www.fylkesmannen.no og på www.grontfagsenter.no . 
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