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Fortsatt mye ledige midler til drenering! 
Kommunene har fortsatt ca. 4 mill. kroner i ledige 
midler til drenering. Kontakt kommunen hvis du har 
grøfteplaner. Arbeidsfristen er 3 år så det er liten 
risiko i å søke tilskudd selv om du foreløpig ikke har 
en avtale med grøftegraver. 
 
De største entreprenørene i fylket melder om ledig 
grøftekapasitet i 2016, så ta kontakt hvis dere har 
planer om å grøfte. Det er best for alle parter at 
søknadene kommer tidlig til kommunen. Da slipper 
dere å vente på et vedtak fra kommunen rett før 
dere skal grøfte.  
 
Vestfold brukte opp sine tildelte 6,2 mill. kroner i 
både 2013 og 2014. Selv om vi ikke klarer å bruke 
opp årets bevilgning, vil det ikke være bra hvis det 
står alt for mye midler igjen på slutten av året. Så 
send gjerne en søknad til kommunen i løpet av 
november hvis dere har grøfteplaner. 
 
Uttak av jordprøver 
Vi minner om kravet i forskrift om 
gjødslingsplanlegging at jordprøvene ikke skal være 
eldre enn 4 – 8 år. Landbrukskontorene i Vestfold er 
behjelpelige med å ta imot og videresende 
jordprøver. De kan ofte skaffe jordbor og 
prøveesker også. Eurofins henter prøver i 
kommunene siste gang i høst 24. november. 
Prøvene bør være hos kommunen i god tid før 
denne datoen. 
 
NLR Viken tar ut jordprøver (600kr/t for 
medlemmer og 900 kr/t for ikke-medlemmer) og 
kan ta imot og videresende jordprøver som 
bøndene tar ut selv. De låner ut jordbor og har 
nødvendige prøveesker. Skolmar Jordlaboratorium 
(skolmarjord.no) tar også ut jordprøver og sender 
de til Eurofins. Sandefjord kommune henviser til 
Skolmar Jordlaboratorium eller 
landbruksrådgivingen. 
 
Vi minner også om kravet til en oppdatert årlig 
gjødslingsplan for neste års vekster. 
Landbruksrådgivingen lager gjødslingsplaner. 

Innlevering av landbruksplast til gjenvinning 
Vestfold er et av landets ledende fylker på 
innsamling av plast til gjenvinning, noe vi har grunn 
til å være stolte av. Det er en miljøavgift på 
landbruksplast. Miljøavgiften brukes til å finansiere 
en returordning for gjenvinning av plasten. 
Ordningen driftes av Grønt Punkt Norge AS som har 
egen nettside. I Vestfold er det i følge nettsiden 5 
mottak som tar imot landbruksplast gratis. Det 
forutsettes at plasten er sortert og leveres i rene 
plastfraksjoner. 
• Larvik: Norsk Gjenvinning AS, Region Sør Larvik, 

3271 Larvik, tlf. 09700  
• Stokke: Ragn-Sells AS, avd. Stokke, Borgeskogen 

43d, 3160 Stokke, tlf. 33 08 44 51. 
Kontaktperson: Viggo Skovly,  
Epost: viggo.skovly@ragnsells.no 

• Tønsberg Tolvsrød: Arild Grorud, Tvervedveien 
84, 3153 Tønsberg, tlf. 916 02 178. 
Kontaktperson: Arild Grorud,  
Epost: arild-gr@online.no  

• Tønsberg Taranrød: Norsk Gjenvinning AS, 
Region Sør Tønsberg, Taranrødveien 85,  
3170 Sem, tlf. 35 50 50 50.  

• Tønsberg Barkåker: LG Plast. Tilbyr også å hente 
inn landbruksplast på gården. Kontaktperson: 
Jonas Nerli, tlf. 901 76 560, jonas@lgplast.no   

Litt mer om LG Plast AS:  
Vi er godkjent mottak for kildesortert plast til 
gjenvinning på Barkåker (rett ved Felleskjøpet). Her 
tar vi imot de fleste kildesorterte plasttyper GRATIS 
ved riktig sortering, og vi har også henteordninger 
med bil og kran ved større mengder eller 
sammenslåing av flere i samme område. Vi er 
godkjent av Grønt Punkt Norge AS, og vi utsteder 
kvittering for KSL regnskap. Ta kontakt for 
informasjon og riktig sortering. Ring: Jonas tlf. 901 
76 560. Epost: post@lgplast.no. Web: 
www.lgplast.no  
 
Vurderer du å spare penger på oppvarming? 
Jeg heter Kjetil Øi og jobber i Bioenergiprosjektet 
som omfatter Vestfold. Min jobb kan være å hjelpe 
deg med å velge de rette løsningene for din gård, 
slik at prosjektet blir mest mulig rasjonelt og 
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lønnsomt. Jeg kan komme på befaring og beregne 
varmebehov, praktisk plassering og regne på 
lønnsomheten, jeg kan også hjelpe med 
søknadsskriving. Det er mulig å få inntil 33 % i 
investeringsstøtte fra Bioenergiprogrammet til 
Innovasjon Norge. Økonomisk støtte og egeninnsats 
kan gjøre til at bioenergi blir den mest lønnsomme 
investeringen du tar på gården.  
Tilbudet er gratis og uforpliktende. Gjør som over 
60 andre gårdbrukere, ta kontakt. 
Med vennlig hilsen Kjetil Øi,  
tlf. 971 30 119, fmaakoi@fylkesmannen.no 
 

Bioenergikveld 
16. november kl. 18.30-21.30 arrangeres 
Bioenergikveld på Knatten gård, Korsgårdsveien 10, 
3089 Holmestrand. 
Da kan du få en innføring i fyring med bioenergi. 
Eksempler til inspirasjon vil bli vist samt befaring av 
bioanlegget på gården. Leverandør av fyringsanlegg 
vil være til stede. Påmelding sendes til Kjetil Øi.  
Tlf. 971 30 119. Ta turen og la deg inspirere.  
 

Informasjonsmøte –  
Oslofjorden Frukt & Bær 
18. november kl. 0900-1600 inviterer  
Oslofjorden Frukt & Bær til informasjonsmøte og 
seminar på Ås i Akershus.  
Program 

 Hvorfor Oslofjorden Frukt & Bær 

 Nina Sundqvist, adm. dir. i Matmerk -  
Merkeordninger for Frukt & bær i EU 

 Informasjon om forskningen på frukt og bær 
ved Nibio og NMBU 

 Produsent Marius Egge, «Hvordan øke verdien i 
produksjonen»   

 Møtearena: møter i prosjekter og 
produksjonsgrupper ved bl.a. NLR Viken 

Påmelding til: 
Bjørnar Bjelland: bjornar@gronn-kompetanse.no 
eller Ingunn H. Sømme: fmveihs@fylkesmannen.no 

 

Bedriftsutviklingsprogram – Inn på tunet  
Fylkesmannen og Innovasjon Norge i 
Vestfold og Buskerud tilbyr et bedrifts-
utviklingsprogram for etablerte Inn på tunet-gårder. 
Programmet består av to kurssamlinger og 
individuell veiledning av profesjonell mentor. 
Les mer på FM sin nettside – nyhetssaker landbruk. 
Kontaktperson: Lisbeth Haugan, tlf. 33 37 23 62. 

 

KURSTILBUD                                                                         
Plantevernkurs starter på Melsom  
vgs. 9. november kl. 18.30. 
Både for de som skal fornye og de som skal ha 
plantevernbevis for første gang. 

HMS-kurs starter på Gjennestad 17. november kl. 
19.00. 
For mer info: www.grontfagsenter.no/snsvestfold 
Påmelding: SNS Vestfold, 33 36 32 10 
vestfold@naeringsogsamfunn.no 
 
Nettbasert agronomutdanning 

Melsom videregående skole tilbyr i samarbeid med 
Studieforbundet Næring og Samfunn i Vestfold 
nettbasert agronomutdanning for voksne. 
Dette er et tilbud til voksne som: 

 Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig 
landbruksutdanning innenfor alle de 
fagområdene som er aktuelle for å drive egen 
gård, arbeide som husdyravløser, 
landbruksvikar eller er med på annet praktisk 
arbeid innen landbruk. 

 Ønsker landbrukskompetanse som et 
supplement til annen formell utdanning. 

 Ønsker å bygge opp formell kompetanse i 
kombinasjon med vurdering av 
realkompetanse. 

 Ønsker grunnleggende kunnskap, fordypning 
eller spesialisering innenfor enkelte fagfelt. 

 Ønsker mer kunnskap om natur- og 
miljøspørsmål. 

Opplæringstilbudet er utformet slik at målene er 
identiske med de kompetansemålene som finnens 
innenfor utdanningsprogram for Naturbruk - Vg3 
Landbruk. 
Søknadsfrist: 1. desember 2015. 
Søknadsskjema – evt. ta kontakt med Anders Østby. 
Læreplan for Landbruk vg3: 
http://www.udir.no/kl06/LBR3-01/  
Spørsmål? 
Ta kontakt med Melsom vgs. v/Anders Østby 
Tlf. 41 55 26 50 eller epost: anderso@vfk.no  
Studieforbundet Næring og Samfunn v/Elisabeth 
Larsen tlf. 33 36 32 10 eller epost: 
Elisabeth.Larsen@bondelaget.no  
 

Brød eller asfalt? 
Jordvern Vestfold ønsker  
velkommen til åpent møte. 
Når: Onsdag 18. november 2015, kl. 18.30 – 21.15 
Hvor: Amfiet på Gjennestad Gartnerskole, Stokke 
Program: 

 Jordvern – hva, hvorfor og hvordan v/Siri 
Svendgaard Stokke, seksjonsleder i Nibio  

 Verdiklassekart i Vestfold  v/Jon Randby, FMLA  

 Kort appell fra Natur og Ungdom Sandefjord  

 Jordflytting – en quickfix? v/Jon Randby og Siri 
Svendgaard Stokke 

 Nytt fra Jordvern Vestfold   

 Det blir innlagt pause med  
kaffe/te + kake! 
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