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Frist for innvilgning/utbetaling av tilskudd 
Hvis dere har tilskuddssaker som skal innvilges 
eller utbetales i 2014, må dette sendes inn til 
kommunene så raskt som mulig, og helst innen 
1. desember. 
Fortsatt mulig å søke tilskudd til drenering 
Halvparten av Vestfolds 6,2 mill. kr i år står 
ubrukt! Det er 3 års arbeidsfrist, så vi 
oppfordrer dere til å søke kommunen nå. 
 
Husk adresseendring 
Hvis dere skal få post fra landbruks-
forvaltningen, må dere huske å endre adressen 
i Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret). 
 
Nettverk for Inn på tunet tilbydere 
Inn på tunet (Grønn omsorg) tilbydere ønskes 
velkommen inn i nettverket i Buskerud. Inn på 
tunet Buskerud er en organisasjon for de som 
tilbyr Inn på tunet-tjenester med basis i 
gårdsbruk og gårdstun i Buskerud og Vestfold. 
Organisasjonens formål er å bidra til 
kvalitetsmessige og innholdsrike Inn på tunet 
tjenester. Videre skal organisasjonen være en 
møtearena for medlemmene, der de kan ta opp 
faglige, sosiale og organisatoriske spørsmål av 
felles interesse. Dette er en flott mulighet til å 
få faglig påfyll, et sted for å utveksle erfaringer 
og å stå sterkere i utviklingen av sitt eget tilbud. 
Mer informasjon ligger på: 
http://grontfagsenter.no/25415.Nytt-nettverk-
for-Inn-Pa-Tunet.html eller kontakt:  
Lisbeth Haugan, tlf. 33 37 23 62  
e-post: fmvelha@fylkesmannen.no 
 
Viken Skog i medvind – høy aktivitet  
Ikke siden slutten av 1980-tallet  
har det vært så høy hogstaktivitet. 
I Vestfold har Viken Skog hittil i år inngått 
avtaler om hogst for et volum som ligger mer 
enn 50% over tilsvarende periode i 2013.  

Årsaken til dette er fortsatt god avsetning og 
høyere priser spesielt på sagtømmer.   
God avsetning for lauv 
Viken Skog har også bedre avsetning for 
lauvvirke enn på lenge etter at det er inngått 
avtaler både med Skagerak varme (Tønsberg) 
og Statkraft varme (Sandefjord) for levering av 
biovirke.  En svært god nyhet er også at det nå 
er avsetning for pallevirke av lauv (bjørk, or, 
osp og ask) til en pris vesentlig bedre enn for 
biovirke.  
Skal du hogge?  
Kontakt en av våre lokale skogbruksledere i 
Vestfold for et tilbud eller en prat:  
Tom Horntvedt (Nedre Lågen, Sandefjord, 
Stokke, Tønsberg), tlf. 90200633,  
e-post: tho@viken.skog.no , 
Gunnar Traaen (Andebu, Lardal) tlf. 97087557, 
e-post: gt@viken.skog.no ,  
Bjørn Thrane (Sande, Svelvik) tlf. 94143171,  
e-post: bt@viken.skog.no  
Jan Hatlestad (Hof, Holmestrand) tlf. 91736113, 
e-post: jh@viken.skog.no  
 
Kan du tenkte deg å være 
lærebedrift eller veileder i 
agronom- eller gartnerfag? 
Agronomen på Melsom og gartnerfag på 
Gjennestad skal nå gjennomføres som 
fagbrevutdanning. Vestfold Landbrukstjenester 
blir opplæringskontor og ønsker å komme i 
kontakt med deg som kan tenke deg å være 
lærebedrift/veileder for lærlinger. Det blir en 
lærlingordning etter mal fra avløserringen, hvor 
flere bønder/bedrifter kan gå sammen om en 
lærling. Du vil bli kurset (gratis) i hvordan være 
en god lærebedrift. Interessert?  
Kontakt Runar Wold, tlf 33335145/ 
runar@vlt.no, som gjerne kommer på besøk for 
en prat om dette. Se http://www.vlt.no/vi-
soker-praksisgarder-og-laerebedrifter/ 
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Har du utviklingsplaner på 
gården i 2015? 
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 og spesialiteter av mat 
og drikke. 
 
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. Regionalt næringsprogram for 
landbruket (RNP) i Vestfold 
http://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og-
mat/Regionalt-bygdeutviklingsprogram/ gir 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 støttemidlene 
utløse de mulighetene du ser! 
 
Vi stiller imidlertid krav om at tiltaket skal være 
kostnadseffektivt. Tiltaket må være 
fremtidsretta slik at du ikke blir innhenta av 
utviklingen etter kort tid. 
 
Fordelingen av midlene for 2015 skal nå 
planlegges. Vi ønsker derfor via 
landbrukskontoret en foreløpig oversikt over 
antall og type prosjekter som er aktuelle for 
støtte 2015. 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 dine planer. 
 
Kontaktpersoner:  
Beret M. Haga, bygdenæringer/mat, tlf. 93 45 
04 91, e-post: behag@innovasjonnorge.no 
Einar Alme, bygdenæringer/mat, tlf. 90 73 65 
09, e-post: einar.alme@innovasjonnorge.no 
Nils O. Kverneland, tradisjonelt jordbruk, tlf. 95 
85 86 08, e-post: 
nils.olaf.kverneland@innovasjonnorge.no 
 

KURSTILBUD                        
HMS-kurs: Årets siste HMS- 
kurs starter 20.11. kl. 19.00  
på Grønt Fagsenter, Gjennestad. 
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  
 
Landbrukshelga 2015   
Vi har igjen gleden av å ønske 
velkommen til årets faglige og  
sosiale høydepunkt 
24. og 25. januar 2015 på Quality Hotel 
Skjærgården i Langesund 
Geir Styve holder åpningsforedrag med 
utgangspunkt i et sitat av Werner Finck: 
”Humør er å overvinne fortvilelsen med muntre 
midler”  Årets Unge Bonde, Tor Jacob Solberg,  
bidrar også under åpningen med sitt 
engasjement og entusiasme. 
Etter denne humørfylte og inspirerende starten 
kan du velge mellom 10 ulike kurs: 
Inspirasjonskurs for tillitsvalgte, Matpolitikk, Nå 
er det min tur!, Eierskifte, Bedre Bonde, 
Plantevern, Grovfòr, LEAN i landbruket og 
livslinjeråd,  samt fagkurs for svineprodusenter 
og for pelsdyroppdrettere. 
Ta med deg familie, nabo`n og venner til faglig 
og sosialt påfyll ! 
Påmelding innen 05.12. til SNS Vestfold, 33 36 
32 10/ vestfold@naeringogsamfunn.no 
 
Nå er det min tur!-kurs for 
landbruksinteressert ungdom på 
Landbrukshelga, 24.-25.januar 2015. 
Kjenner du eller er du selv en 
landbruksinteressert ungdom som vil ha glede 
av å møte andre ungdommer med engasjement 
for matproduksjon, levende bygder og 
nevenyttig arbeid? …og la seg inspirere av årets 
Unge Bonde Tor Jacob Solberg? …og kose seg 
en helg på Quality Hotel & Resort Skjærgården i 
Langesund til en svært rimelig penge?  
Meld de/deg på Landbrukshelga 2015 eller gi 
det som julegave! 
For mer info se www.grontfagsenter.no eller 
kontakt arrangørene Inger-Martha Skjelland, 
Vestfold Bygdeungdomslag, mob 40602362 / 
Amund Kind, Vestfold Bondelag, tlf 33363200 
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