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Husk å lese tilskuddsbrevet ditt! 
5. februar foretok Statens landbruksforvaltning 
sentral utbetaling av produksjonstilskudd for 
søknadsomgangen pr. 31.7.2013. Det vil samme dag 
bli sendt ut maskinelt produserte tilskuddsbrev. 
Tilskuddsbrevet viser kommunens vedtak for din 
søknad om produksjonstilskudd. Slike enkeltvedtak 
kan påklages. Vi har erfart at det forekommer feil i 
tilskuddsutmålinger på grunn av maskinelle 
behandlinger. Det er derfor viktig at du leser brevet 
nøye og påklager vedtaket til kommunen dersom du 
mener at tilskuddsutmålingen ikke er riktig. 
Klagefristen er 3 uker fra søker mottar vedtaket. 
 

Driver du med et Inn på tunet tilbud? 
Fra 1. januar 2014 MÅ man være godkjent av 
Matmerk for å kunne kalle seg Inn på tunet. 
Fra 1. januar 2014 er Inn på tunet et beskyttet 
varemerke og det er kun de som er godkjent av 
Matmerk som kan bruke begrepet. Det er derfor 
veldig viktig at alle tar kontakt med Matmerk og blir 
godkjent. Det gir deg mulighet til å bruke den nye 
logoen og bli presentert på Matmerk.no sin Inn på 
tunet side. Flere og flere kommuner vil etter hvert 
etterspørre om gården har dokumentasjonen i 
orden i forhold til KSL standardene for Inn på tunet. 
Så ikke drøy med å melde deg inn til Matmerk. 
Kontaktperson er Bjørn Hvaleby, e-post: 
bjorn.hvaleby@matmerk.no, eller tlf. 24 14 83 02. 
Dere kan lese mer på:  
http://www.matmerk.no/inn-pa-tunet    
Har du spørsmål om Inn på tunet, ta kontakt med 
Lisbeth Haugan, e-post: fmvelha@fylkesmannen.no, 
eller tlf. 33 37 23 62. 
 

Kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 
ønsker kontakt med gårdbruker for etablering 
av Inn på tunet tilbud. 
Det skal etableres et dagaktivitetstilbud med åtte 
plasser for yngre personer med demens i en tidlig 
fase. Det er et ønske om å etablere tilbudet på et 
gårdsbruk som kan ha kystkultur som tema for 
aktiviteter. Gården må ligge i en av de tre 
kommunene. I første omgang er dette et tre-årig 
prosjekt.  Det vil i løpet av februar/mars bli avholdt 

et informasjonsmøte hvor prosjektet blir 
presentert.  Ta kontakt med Lisbeth Haugan, e-post: 
fmvelha@fylkesmannen.no, eller tlf. 33 37 23 62 
hvis dere er interessert i å få invitasjon til møtet. 
 

Fortsatt kamp mot floghavre - frierklæring 
Mattilsynet minner om at eiere eller bruker som har 
floghavre på sin eiendom, forplikter å bekjempe 
floghavre effektivt. I vekstsesongen må det gås 
minst to kontroller i åkrene for å se etter floghavre. 
Planta skal fjernes ved at den tas opp med rota, 
legges i en tett sekk og brennes.  
Dersom eier/bruker mener at de er fri for floghavre 
og ønsker å komme ut av floghavreregisteret, må de 
ha offentlig kontroll av eiendommen i to 
vekstsesonger. Søknad om frierklæring ligger på 
Mattilsynet sin nettside, under «skjema». Frist for 
søknad er 1.mai. Kontaktperson i Mattilsynet er 
Maren Anna Holst, telefon 33 42 03 09. 
 

Prøv www.grontfagsenter.no på mobilen! 
Vestfolds populære landbruksportal 
www.grontfagsenter.no er noe endret. Portalen har 
fått egen mobilside, slik at man enda lettere kan få 
med seg nyhetene ”der man er”. Vi oppfordrer 
fortsatt å legge ut arrangement i kalenderen for å 
unngå møtekollisjoner og oppfordrer alle til å bruke 
portalen som startside. Det legges daglig ut nyheter 
som er relevante for vestfoldlandbruket. Kontakt 
Vestfold Bondelag, tlf. 33 36 32 00, hvis du har 
kommentarer eller spørsmål til portalen. 
 

KORNDAGEN 2014 – onsdag 5. mars kl 18.30 
Auditoriet i hus D, Statens Park i Tønsberg 
 
Hvordan øke kornavlingene? Ved Anders Rognlien 
fra Yara. 
Årets kornkvalitet og avlinger. Ved Hans Stokke, 
Felleskjøpet Agri. 
Andre temaer: Utvikling i kornproduksjon og 
avlinger i Vestfold, åkerbønner, hønsehirse, forsøk 
med biorest og annet nytt fra NLR Viken. 
Møteavgift: kr 100 
Arr. Vestfold Bondelag, NLR Viken og Fylkesmannen 
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Nybegynnerkurs i birøkt for folk i Nordre-
Vestfold og Drammensregionen.  
Bier er viktige både for hagevekster og ville planter 
for å sikre stabil avling av frukt og bær. 
Det er kurs tirsdager 4. mars, 11. mars og 25. mars 
og holdes på kafeen Marche på Kjellstad i Lier – et 
sentralt og greit sted og møtes. Prisen for kurset er 
950 kroner inkludert undervisningsmateriell og 
lærebok. Påmeldingsfrist 23. februar til formann 
Paul Harald Aannestad telefon 402 45 286.  

 

NÅ ER DET MIN TUR ! 

Er du ungdom og bonde, eller lurer på om du skal 
bli bonde? Er du interessert i å lære litt om hvilke 
utfordringer og muligheter du står ovenfor som ung 
bonde? Da inviterer Vestfold Bondelag og Vestfold 
Bygdeungdomslag, i samarbeid med 
Studieforbundet næring og samfunn, til 3 samlinger 
for landbruksinteressert ungdom.  Det blir 
spennende temaer, en matbit og sosialt samvær.  
Den første blir på Holt Gård i Undrumsdal torsdag 
27. februar kl 18.00-21.00. Mer info: 
 www.grontfagsenter.no eller på tlf. 33 36 32 00. 
      

                                
 

 

Husdyrmøtet 2014 onsdag 12. februar kl. 19.00 på 
Gjennestad Gartnerskole, Amfiet  
Tema: Korn i kraftfòr - marked og politikk.  
Norsk korn og planteproduksjon – den viktigste 
premissgiveren for norsk husdyrproduksjon. v/Karin 
Røhne, Felleskjøpet Agri.  
Den politiske situasjonen – Hva står på spill for 
husdyrbonden i Vestfold? v/Kristin Ianssen, Norges 
Bondelag. 
Arr.: Vestfold Bondelag, Tine (Produsentlaget i 
Vestfold), Nortura, Norsvin Vestfold og Tyr (Vestfold 
Kjøttfèavslag).  
Mer info: www.grontfagsenter.no   
 

 
KURSTILBUD:                            
Maskinførererkurs  starter 11.02. kl 17.00 på 
Gjennestad Gartnerskole. 
Truckførerkurs  starter 11.02. kl 17.00 på 
Gjennestad Gartnerskole. 
HMS-kurs  starter 13.02. kl 19.00 i Vestfold 
Bondelags møterom på Gjennestadtunet. 
Plantevernkurs  starter 13.02. kl 10.00 på 
Gjennestad Gartnerskole. 
Mer info og påmelding:   
www.grontfagsenter.no/snsvestfold  
elisabeth.larsen@bondelaget.no 
eller på telefon 33 36 20 10 
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