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Nye utdanningsmuligheter –  
«til bruk ved kjøkkenbordet» 
Med forbehold om godkjenning, vil Vestfold fra 
høsten 2014 bli prøvefylke for lærlingeløp for 
gartner (Gjennestad) og agronom (Melsom). 
Modellen blir ofte betegnet 2+2, fordi det så langt 
har vært to år i skole og to år i lære, som ender opp 
i et fagbrev. Dagens form på yrkesutdanningen gir 
ikke fagbrev. Fra et slikt utdanningsløp vil det være 
muligheter for å gå videre på fagskole (mester nivå) 
og videre til høyskoler og universitet. Fra høsten 
2014 håper vi og å kunne tilby fagskoleutdanning 
for grønttekniker på Gjennestad i samarbeid med 
Statens fagskole på Vea (Moelv).  
Er du opptatt av rekruttering til landbruket og hele 
verdikjeden, eller ønsker å få en jobb relatert til 
landbruk en eller annen plass i verdikjeden, vil det å 
starte på 2+2 og få seg fagbrev, være et springbrett 
til de fleste landbruksrelaterte yrker. Yrker som 
adm. dir. på egen gård til konsernsjef i Nortura, 
Gjensidige eller Felleskjøpet. Derfor er utfordringen 
til dere bønder å endre kjøkkenbordsvaksineringen 
fra «Skaff deg en annen utdanning og yrkeserfaring 
først» til at «Vi trenger deg i landbruket på et eller 
annet sted og nivå i verdikjeden, så velg et 
utdanningsløp som gir deg spennende muligheter 
innenfor grønne næringer». For mer info kontakt: 
Hans Christan Z. S. Torbjørnsen på Melsom vgs., 
Hilde Asen på Gjennestad vgs. eller Karl-Otto 
Mauland i Vestfold fylkeskommune. 
 

HAR DU UTVIKLINGSPLANER PÅ GÅRDEN? 
Innovasjon Norge ønsker kontakt med dere som har 
slike planer, det være seg investeringer i bygninger 
og anlegg eller annen bedriftsutvikling med 
grunnlag i gården. Det være seg innenfor 
tradisjonelle driftsformer eller nye bygdenæringer. 
Vi ønsker med dette å bidra til å mobilisere litt ekstra 
for å rekruttere prosjekter og søknader som kan 
utløses av BU-midlene (tilskudd og rentestøtte) som 
vi forvalter i Innovasjon Norge. Vi ønsker særskilt å 
mobilisere blant dere unge (under 35 år) som velger å 
gå inn i næringen vår og som vil ta grep med tanke på 

utvikling av lønnsom næring. Vi går bredt ut og vil 
ikke i utgangspunktet ekskludere prosjekter, men 
anlegg knyttet til redskapshus og utleieformål vil ikke 
bli prioritert. Krevende markedssituasjon innenfor 
noen driftsformer setter også begrensninger. 
Regionalt næringsprogram for landbruket (RNP) i 
Vestfold 
http://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-
og-mat/Regionalt-bygdeutviklingsprogram/  
gir ellers gode rammebetingelser for prioritering av 
midlene. Sammenstillingen der gir en klar 
prioritering av mat rett i munnen, matspesialiteter 
og prosjekter der gårdens produkter videreforedles 
og en større del av avkastingen i verdikjeden forblir 
på gården. Men husk; dine forutsetninger og 
interesser og lyster må avgjøre ditt valg, ikke andres 
og så kan BU-midlene utløse de mulighetene du ser! 
Vi stiller imidlertid krav om at tiltaket skal være 
kostnadseffektivt i den forstand at du må vurdere 
lønnsomheten av investeringen. Vi legger også stor 
vekt på at dokumentasjon via regnskap og budsjett 
skal vise at bruket skal ha inntektsmessig og 
arbeidsmessig betydning for brukerfamilien. Det 
betyr ikke at det bare er store bruk og store 
investeringer som kan utløse vår støtte, men 
tiltaket må være fremtidsretta slik at du ikke blir 
innhenta av utviklingen etter kort tid. 
Fordelingen av midlene for 2014 skal nå 
planlegges. Vi ønsker derfor via landbrukskontoret 
en foreløpig oversikt over antall og type prosjekter 
som er aktuelle for BU-støtte 2014 og som så kan 
danne grunnlaget for den endelige prioriteringa vi 
gjør basert på føringer fra partnerskapet. Ta derfor 
kontakt med landbrukskontoret i din kommune for 
slik diskusjon og registrering av foreløpige planer 
(er ikke tenkt fullstendige planer på dette 
tidspunkt).  
Ta gjerne også direkte kontakt med oss i Innovasjon 
Norge for å diskutere planene: 
Nils O. Kverneland, tlf. 95 85 86 08, e-post: 
nils.olaf.kverneland@innovasjonnorge.no 
Beret M. Haga, bygdenæringer/mat, tlf. 93 45 04 91, 

e-post: behag@innovasjonnorge.no 
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Bonde i medgang og motgang!  

Landbrukets organisasjoner inviterer alle 
interesserte til åpent møte om gårdens viktigste 

ressurs – menneskene. 
Onsdag 27. november kl. 19.00  

Gjennestad vgs. i Stokke. 
Bønder er som andre folk. Mange vil derfor en eller 

annen gang oppleve at de selv, eller noen i nær-
heten, sliter med psykiske plager. 

Psykolog Trond Løkling setter søkelys på hvordan vi 
bruker ”Godt bondevett” for å møte ulike 

utfordringer i landbrukshverdagen. 
Det blir enkel servering og anledning til spørsmål og 

samtale. Ingen påmelding. 
For mer info: www.grontfagsenter.no og 

www.godtbondevett.no 
 

KURSTILBUD     
 

HMS-kurs     
Kurs i Praktisk HMS-arbeid. Kurset er pålagt for alle 
som har noen som hjelper til i gårdsdrifta. Uansett 
om det er lønnet eller ulønnet, på fast eller tilfeldig 
basis. 
Starter 2. desember kl. 19.00 i Vestfold Bondelags 
lokaler på Gjennestadtunet i Stokke.   
 

Varme arbeider 
Varme arbeider er bl.a. bruk av verktøy med åpen 
flamme, sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og 
varmluftpistol. Slik redskap er årsak til en rekke 
branner. Uforsiktighet kan medføre avkortning i 
forsikringsutbetalingen. Noen forsikringsselskaper 
krever sertifikat selv om man kun utfører arbeid på 
egen gård. Utførelse av varme arbeider for andre 
krever alltid sertifikat. 
Vi arrangerer i samarbeid med AOF Telemark/ 
Vestfold et kurs i Varme arbeider 3. og 5. desember 
kl. 17.30 på Gjennestad Gartnerskole, Møterom 
Nord.  
Ytterligere info og påmelding: Studieforbundet 
næring og samfunn (tidl. BSF Vestfold) på tlf.: 
33 36 32 10 eller vestfold@bsfstudie.no 
For info om alle kurstilbud: www.bsf-vestfold.no og 
www.grontfagsenter.no 
 

KURSTILBUD    
 

Dagskurs i Bladgjødsling i grønnsaker og potet 
Behovet for bladgjødsling er nok større en dagens 
bruk i flere kulturer. Forhold som kan bidra til et 
bladgjødslingsbehov kan være pH, jordforhold, men 
også klimaforhold som reduserer muligheten til 
opptak av f.eks. bor og kalsium. Det er også viktig 
hvordan man tilfører bladgjødslingen for å få et best 
mulig resultat.  

Kurset holdes 8. januar på Gjennestad Gartnerskole. 
Fullt program og påmelding, klikk på linken: 
Bladgjødsling i grønnsaker og potet, eller send e-
post til lars-arne.hogetveit@lr.no , tlf. 900 43 386. 
Påmelding innen 20. desember. Møteavgift kr. 700,- 
(elever på Gjennestad vgs. går gratis!).  
 

Dagskurs i Bladgjødsling i grønnsaker, frukt & bær 
9. januar på Foss gård, Lier. Program vil bli lagt ut på 
www.nlrviken.no. Påmelding innen 20. desember til 
anne.lene.malmer@lr.no.  
 

Grunnkurs i bringebærdyrking 
NLR Viken arrangerer grunnkurs i bringebærdyrking 
i januar 2014. Nærmere informasjon vil bli lagt ut på 
www.nlrviken.no. Ta direkte kontakt med Dan H 
Christensen, e-post dan.christensen@lr.no,  
tlf. 916 10 852 for ytterligere opplysninger. 
 

Nasjonalt Rotvekstkurs i regi av Norsk 
Landbruksrådgiving 
Praktisk dyrking av gulrot, pastinakk og knollselleri 
mht. jordarbeiding, ugras, sopp og lagring.  
Kurset holdes 29.-30. januar 2014 på Rica Hotel 
Gardermoen. Avslutningen av 
Gulrotsugerprosjektet blir på dag 2! 
Fullt program og påmelding, klikk på linken: 
Rotvekstseminar. Kursavgift kr. 1.000,- for 
medlemmer i NLR (for ikke-medlemmer kr. 1.500,-). 
Det er ikke kursavgift for avslutning av 
gulrotsugerprosjektet.  
 

Grunnkurs i korndyrking 
Kurset vil passe for de som planlegger å overta gård, 
de som nylig har overtatt, eller de som ønsker 
oppfriskning av grunnleggende agronomiske tema. 
Dato og tid: 28. november og 5. desember, kl. 8-16 
+ 4 timer til våren. Sted: Bondelagets møtelokaler, 
Grønt fagsenter Hus 85, Gjennestad. Pris: 2.000,-  
For program se: 
http://www.nlrviken.no/nyhetsarkiv/2013/20517/  
Påmelding til Ingvild Evju på e-post: 
ingvild.evju@lr.no eller mob.: 911 07 825 
 

Bygg i tre – utferd i Vestfold  
Driftsbygninger med mye bruk av tre blir nå ekstra 
stimulert med tilskuddsmidler fra Innovasjon Norge. 
Mandag 2. desember går bussturen til 3 steder i 
Vestfold der det er bygd driftsbygning der 
bærekonstruksjoner og eller vegger og tak er i tre. 
Avgang fra Grønt Fagsenter 2.desember 2013 kl. 9, 
retur ca. kl. 15.30. Turen er sponset av 
Utviklingsmidlene i BU-fondet. Maks 15 deltakere, 
påmelding innen 26. november til NLR Østafjells ved 
Arne Nøkland, e-post: arne.nokland@lr.no,  
mobil: 948 08 749. 

 
 

Ungskogpleie: Benytt de gode værforholdene til rydding og avstandsregulering!! 
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