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Utmarksbeite - produksjonstilskudd 
Husk at dersom et dyr skal være berettiget 
utmarksbeitetilskudd, er det et krav at 
hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket skal 
skje ved beiting i utmark. Grovfôr som er tilført 
utenfra skal utgjøre mindre enn halvparten av 
det daglige grovfôropptaket. Dyret må ha gått 
minimum 5 uker på utmarksbeite.  
 

Tap av bikuber/avlingssvikt honning 
Vi minner om at dersom det har vært stort tap 
av bifolk grunnet vinterklimaet må du melde fra 
til kommunen om tapet senest 15. mai. Søknad 
om erstatning sendes senest 15. juli. 
 
Vi vil også presisere at for klimabetinget 
avlingssvikt på honning MÅ du melde fra til 
kommunen seinest 31. august. Det vil si at om 
du får lite sommerhonning, så meld fra til 
kommunen om mulig avlingsskade. Om det blir 
brukbart med lynghonning er det fint, og du 
trenger ikke sende søknad. Men om også 
lyngtrekket slår feil, har du meldt inn mulig 
skade i tide. Fristen for å søke om avlingsskade 
på honning er 31. oktober. Mer informasjon om 
ordningene finner du på www.slf.dep.no. Gå 
inn på erstatning, deretter den aktuelle 
ordningen.    
 

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt 
Fortsatt er det en del søknader fra i fjor som 
ikke er behandlet fordi dokumentasjon ennå 
ikke er sendt inn til Fylkesmannen. I 
begynnelsen av mai vil vi sende ut Kornoppgave 
3 der søker kan bekrefte på fjorårets avling og 
returnere kornoppgaven til kommunen. 
Minner om plikten til umiddelbart å melde 
mulig avlingssvikt inn til kommunen. Det er 
viktig for at kommunen og Fylkesmannen skal 
ha mulighet til å komme på befaring. 
Søknadsfristen 31. oktober er absolutt. 

Har du planer om å gjøre gravearbeid i 
en bekk? Husk dette: 
Graving og andre tiltak i et bekkeløp kan 
påvirke levekårene for fisk og andre 
vannorganismer negativ! Sjøørretprosjektet har 
registret over 100 sjøørretførende bekker i 
Vestfold, mange bekker har lokale 
ørretstammer og annen ferskvannsfisk, og noen 
bekker har også elvemusling (i Norsk Rødliste). 
Det må derfor søkes om tillatelse før man 
setter i verk gravearbeid i bekkene! 
Landbrukskontorene har sagt seg villig til å ta 
imot melding om aktuelle tiltak, og veilede om 
tillatelsen som må innhentes. Det er fiske-  og 
viltforvalterne hos Fylkesmannen og 
fylkeskommunen som forvalter regelverket for 
laks og innlandsfisk, og gir tillatelser med 
veiledning om hvordan arbeidet skal utføres. Vi 
minner også om at det ikke er lov til å fjerne all 
kantvegetasjon langs en bekk med årssikker 
vannføring. Naturlig kantvegetasjon motvirker 
avrenning, gir levested for planter og dyr og 
nødvendig skygge for f. eks. sjøørret. Dette 
forbudet finnes i vannressursloven. Til sist 
kommer det en påminnelse om at et av 
vilkårene for å motta produksjonstilskudd er at 
det settes igjen en vegetasjonssone på minst 2 
meter, som ikke jordarbeides, langs bekker og 
elver. Det er altså ikke tillatt f. eks. å pløye helt 
ut på bekkekanten, når man mottar 
produksjonstilskudd.  
 

Tilskudd til drenering 
Vestfold brukte opp hele sin tildeling til grøfting 
i fjor. Det var det eneste fylket som gjorde det! 
Vestfold har fått tildelt nye 6,2 mill. kr til 
drenering som kan tildeles i 2014, men all 
grøftingen behøver ikke utføres i år. Søknad 
sendes til kommunen. På Fylkesmannens 
nettsider er det lagt ut søknadsskjema og maler 
for grøfteplaner og miljøplaner som skal følge 
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søknaden. Ta kontakt med landbruks-
forvaltningen i kommunen hvis dere har 
spørsmål. 
 

Tømmerprisene                 
skyter i været 
Det har vært en krevende driftsvinter i skogen 
med nesten ingen tele i bakken. Men nå er det 
tørket opp godt de siste ukene i store deler av 
Vestfold og tømmerhogsten kan drives uten for 
store omkostninger til sporoppretting. 
Glommen Skog etablerere seg i vinter som en 
av mange aktører i tømmermarkedet med 
formål å få opp tømmerprisene i Vestfold. Ikke 
overraskende virker økt konkurranse også her 
og tømmerprisene har økt markant siden 
høsten 2013. Økningen på et gjennomsnittlig 
sammensatt tømmerparti i Vestfold kan fort 
være 80-90 kroner/m3 på et drøyt halvt år. Økt 
sagtømmerpris og nye skurslip-sortimenter er 
de viktigste årsakene.  
Det ser ut til at prisnivået skal holde seg i alle 
fall fram mot sommeren. Glommen Skog 
påpeker også behovet for riktig planting etter 
hogst, dette gjelder både med hensyn på 
plantetall, plantetype, bruk av skogfond og 
etterkontroll av plantefelt. Dette var 
hovedtema på et åpent skogeiermøte i Andebu 
10. april 2014 i regi av Glommen Skog.  
Kontaktperson: Lars Tore Woie – 917 36 114. 
 

 
Mesterlærer i frukt- og bærdyrking 

For deg som tenker å starte som frukt- og/eller 
bærdyrker tilbys nå et nytt kurs. Interesserte 
kan være med erfarne rådgivere ut å lære om 
frukt- og bærdyrking i løpet av 2014-sesongen. 
Vi vil besøke flere dyrkere med forskjellige 
dyrkingssystemer, og på den måten se 
forskjellige måter å gjøre tingene på. Kurset er 
ideelt for nyetablerte, folk i generasjonsskifte 
o.l. Fleksibelt forløp. Antall dager avtales ved 
påmelding eller underveis. Maks 2-3 deltakere 
pr. gang. Kr. 500,- pr. dag. Tilbudet gjelder i flg. 
kulturer: eple, plomme, jordbær og bringebær. 
Ta kontakt med: 
Dan H Christensen, tlf. 916 10 852, eller 
Gaute Myren, tlf. 905 07 087 i Norsk 
Landbruksrådgiving Viken. www.nlrviken.no.  

 

Fagskole – Driftsledelse gartner og 
grønt 
Vea - Statens fagskole for 
gartnere og 
blomsterdekoratører på 
Moelv har i samarbeid med fagmiljøet i 
Vestfold og Gjennestad videregående skole 
laget fagskolestudie Driftsledelse gartner og 
grønt. Studiet vil gi kompetanse til å kunne 
etablere, lede og drive egen eller andres 
virksomhet knyttet opp mot produksjon innen 
gartnernæringen, eller omsetning og annen 
servicevirksomhet innen grøntnæringen. Dette 
fagskolestudiet er tiltenkt de som ønsker å få 
en mellomlederutdanning eller økt kompetanse 
innen gartner og grøntbransjen. Studiet starter 
opp oktober 2014, under forutsetning av 
godkjenning. Søkeportalen på Veas 
hjemmeside, www.vea-fs.no , vil åpne 1. mai 
2014. Mer info om studiet vil gis av 
avdelingsleder på Vea:  
anne.hagen.bakken@vea-fs.no 
 

                    
Vestfold har fått en spennende nyhet 
innenfor utdanning i landbruk og 
gartnerfag!  
Vestfold fylke er nå med i prøveprosjekt der 
elevene på landbruk og gartner skal gå 2 år på 
skole og 2 år i lære før de kan ta et fagbrev 
enten som Gartner eller som Agronom. Dette 
har vært et ønske fra næringa her i Vestfold. 
Dagens vg1 naturbruk vil bestå, men det vil 
komme et nytt vg2 landbruk- og gartner med 
ny læreplan. Etter vg2 eller fagbrev vil det være 
mulig å gå vg3 påbygg og få studiekompetanse. 
Etter endt opplæring i vg2 vil elevene kunne 
tegne lærekontrakt i agronom- og gartnerfaget. 
Kandidater som består fagprøven vil motta 
fagbrev og vitnemål på lik linje med kandidater 
i andre yrkesfaglige utdanningsprogram. 
I Vestfold er det allerede et godt samarbeid 
med næringens organisasjoner og det er tegnet 
avtaler som gjør at alle som ønsker seg en 
lærlingplass vil kunne få det. 
Gjennestad videregående skole vil tilby gartner 
og Melsom videregående agronom.  
 
Kontaktpersoner er Hilde Aasen, Gjennestad 
vgs og Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen, 
Melsom vg. 
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