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RMP-TILSKUDD SØKNADSFRIST 20. OKTOBER 
Veileder for RMP-tilskudd (regionalt 
miljøprogram) blir sendt ut i neste uke til alle 
søkere av produksjonstilskudd. 
 
ERSTATNING KLIMABETINGET AVLINGSSVIKT 
Søknadsfrist 31. oktober. Avlingssvikten må 
meldes til kommunen så raskt som mulig. 
 
STØTTE TIL OPPDRAG MED UNGSKOGPLEIE 
Skogsarbeidere og entreprenører kan søke om 
tilskudd for å gjøre avtale og utføre 
ungskogpleieoppdrag hos andre.  
Støtteordningen gir oppdragstakere mulighet til 
å søke om kr 1500 i støtte for hver kontrakt 
som inngås med skogeier, og i tillegg få kr 20 pr 
da som er ryddet.  
Ta kontakt med skogansvarlig i din kommune. 
Lenke med informasjon: 
http://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbr
uk-og-mat/Skogbruk/Skogkultur/ 
 

INFO FRA GLOMMEN   
Glommen tilbyr tømmeromsetning og 
skogkultur til alle kategorier skogeiere.  
I tillegg til oppdrag, har vi satt skogbruk og 
skogproduksjon på dagsorden på flere møter i 
Vestfold. Glommen Skog kan nå se tilbake på 
tømmeroppgjør i sommer og høst med 
gjennomsnittlig tømmerpriser på godt over 400 
kr/m3. Dette lar seg gjøre blant annet ved å 
tilby et skurslip- sortiment som er som hånd i 
hanske for Vestfold-skogen.  Ta kontakt med 
Lars Tore Woie (917 36 114) eller Jørgen 
Svennevig (992 66 255) for befaring og 
pristilbud. Glommen samarbeider med de 
dyktige entreprenørselskapene Tveitan og Bang 
fra Andebu og Benterud fra Sande. 
 
 

GRØNN FORSKNING OSLOFJORDEN 
1. oktober begynner Harald Hetland som 
prosjektleder i et treårig prosjekt «Grønn 
forskning Oslofjorden». Han vil ha hovedbase 
hos NLR Viken på Gjennestad og jobbe i fylkene 
Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold. 
Prosjektet er et samarbeid mellom 
Samarbeidsråd Øst, bondelagene i de fire 
fylkene, fylkesmennene og fylkeskommunene. 
Grønn forskning Oslofjorden sitt mål er å finne 
frem til forsknings- og innovasjonsprosesser i 
og mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og 
offentlig sektor som landbruksnæringen 
etterspør. Prosjektet vil samle ulike 
produksjoner for å velge ut områder det er 
behov for innovasjon og forskning.  Formidling 
av resultater der forskningen allerede har svar 
som ikke er tatt i bruk, blir viktig. For mer 
informasjon kontakt: Kjetil Gran Bergsholm hos 
NLR Viken,  
Harald Hetland etter 1. oktober, eller  
Karl-Otto Mauland i Vestfold fylkeskommune.  

                  
NYTT FAGSKOLESTUDIUM; DRIFTSLEDELSE 
GARTNER OG GRØNT 
I høst starter det et helt nytt fagskolestudium; 
Driftsledelse gartner og grønt. Studiet retter 
seg mot gartnerbransjen, grossister og andre 
bedrifter som produserer og omsetter 
plantedeler. For eksempel veksthusproduksjon, 
frilandsproduksjon, frukt- og bærproduksjon, 
planteskoledrift, kvalitetssikring og 
lagerhåndtering av grønne produkter, 
grossistbransjen, samt grøntlogistikk.  
Driftsledelse gartner og grønt er et 
deltidsstudium over to år med 6 samlingsuker i 
semesteret, og er en yrkesrettet utdanning. 
Første året går på Vea – Statens fagskole for 
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gartner og blomsterdekoratører, andre året på 
Gjennestad vgs.  
Studiet ble godkjent 29. april, og kom derfor 
ikke inn i den ordinære søknadsomgangen til 
skolestart høsten 2014. Oppstart skoleåret 
2014/2015 avgjøres den 29. august, avhengig 
av antall studenter.  
 

                     
LÆRLINGELØP I VGS FOR GARTNER OG 
AGRONOM 
Vestfold er og blitt prøvefylke for 2+2 
lærlingeløp i vgs for gartner og agronom. På 
Melsom og Gjennestad er det nå søkt 27 elever 
på vg2 naturbruk, de vil ha mulighet til å velge 
lærlingeløp fra neste år.  Vestfold 
landbrukstjenester jobber med å bli godkjent 
som opplæringskontor. Opplæringskontoret vil 
organisere lærlinger og lærebedriftene. Det 
som er viktig nå er at næringen stiller opp og 
tar imot lærlinger fra neste sommer for på den 
måten å vise at dere vil bidra til å bygge 
kompetanse og omdømme i næringen.  
 

INFO FRA MELSOM VGS OM SKOLESTART  
Vi har noen ledige plasser på Naturbruk. Hvis 
du er interessert ta kontakt med:  
Anders Østby: epost anderso@vfk.no  eller 
mob. 415 52 650. 

KURSTILBUD                      
HMS-kurs: Det blir 2 kurs i høst. De starter 
04.11. og 20.11. på Grønt Fagsenter, 
Gjennestad. 
 

Plantevernkurs: Flere av høstens kurs er 
allerede fulltegnet, men det er ledige plasser på 
kurset som starter på Bøndenes Hus i Tjølling 
12.11.  Det blir imidlertid satt opp flere kurs 
etter nyttår. Blant annet blir det tilbud om å ta 
plantevernkurs på Landbrukshelga i Langesund. 
 

Landbrukshelga 2015: Den tradisjonelle 
kurshelga arrangeres i Langesund 24. – 25. 
januar.  Her blir det tilbud om blant annet 
Eierskiftekurs, Bedre bonde-kurs og kurs for 
Unge bønder.  Hold av helga allerede nå!   
Mer info kommer. 
 

For mer info og påmelding:  
Studieforbundet næring og samfunn Vestfold 
33 36 32 10 eller 
vestfold@naeringsogsamfunn.no 
www.grontfagsenter.no/snsvestfold og 
www.grontfagsenter.no  

 

GRØNN MØTEPLASS  
Arrangeres 17. og 18. september og er en 
fusjon av tidligere Gartnerdagene, 
Handelsplassen og diverse andre møter og 
arrangementer – Vi samler alt på to dager i 
september! Enkel utstilling begge dager, hvor vi 
inviterer alle i grøntbransjen til å stille ut; 
leverandører av driftsmidler, teknikk, 
finansiering, forvaltning, undervisning og 
rådgiving, kort sagt alle. Seminarer og foredrag 
i parallelle seksjoner Demonstrasjoner og 
omvisninger. Arrangører er Norsk 
Landbruksrådgiving Viken og Gjennestad 
Gartnerskole. Kontaktperson hos NLR Viken er 
Marianne Strøm, tlf. 959 46 622, 
marianne.strom@nlr.no  
 
AGRONOMIPROSJEKT 
Norsk Landbruksrådgiving Viken har gående et 
større agronomiprosjekt finansiert av FMLA 
Vestfold. I prosjektets regi blir det arrangert 
flere møter i løpet av høsten / vinteren. Følg 
med i kalenderen på www.nlrviken.no for 
nærmere angivelse av tidspunkt. Prosjektet har 
jord og god agronomi som tema. 
Kontaktpersoner hos NLR Viken er Ingvild Evju, 
tlf. 911 07 825, ingvild.evju@nlr.no og Kari 
Bysveen, tlf. 413 73 808, kari.bysveen@nlr.no.  
 
FUNKSJONTESTING 
Flere har behov for funksjonstesting av 
åkersprøyter og tåkesprøyter. Det er en fin tid 
nå etter treskingen og utover høsten / tidlig 
vinter til å få utført dette. NLR Viken har avtale 
med NLR Østafjells om denne type tjenester.  
Ta direkte kontakt med NLR Østafjells, tlf. 952 
86 000, eller til rådgivere i NLR Viken Gaute 
Myren, tlf. 905 07 087 eller Dan H. Christensen, 
tlf. 916 10 852.   
 
MARKDAG FÔRMAIS 
Norsk Landbruksrådgiving Viken arrangerer 
markdag i fôrmais den 23. september. Følg med 
i kalenderen på www.nlrviken.no for mer 
informasjon.  
Kontaktperson er Kari Bysveen, tlf. 413 73 808, 
kari.bysveen@nlr.no 
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