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«Klimasmart landbruk» konferanse  
tirsdag 22. november 
Klimaendringene ruller innover oss. Landbruket 
lever av klimaet og folk lever av landbruket. 
Landbruket er en del av løsningen. Skogen binder 
CO2 og fotosyntese binder CO2 som blir til mat. 
Hvordan kan vi redusere utslippene fra landbruket? 
Hvordan kan landbruket tilpasse seg ekstremvær og 
et varmere klima? Dyktige foredragsholdere går rett 
på sak! 
 
Konferansen er for bønder, rådgivere og 
landbruksforvaltning og holdes i gymsalen på 
Gjennestad videregående skole 22. november  
kl 9 – 15.30 (registrering og kaffe fra kl 8). Gratis. 
Påmelding innen 1. november til Vestfold Bondelag 
(påmelding tlf 3336 3200, epost 
vestfold@bondelaget.no  eller elektronisk, link på 
grontfagsenter.no). Møt opp! 
 

Tilskudd regionale miljøtilskudd (RMP) 
Søknadsfrist 20. oktober. Det trekkes 1000 kr per 
dag ved for seint innlevert søknad. Dere bør søke 
elektronisk. Det er enklest å gå inn på det 
elektroniske søknadsskjemaet via Landbruks-
direktoratets nettsider. Dere kan ta opp godkjent 
søknad fra i fjor eller året før og justere søknaden 
slik at den passer for i år. Hvis endringene fra 
tidligere år ikke er for store, kan det spare dere for 
mye tid. 
Det viktigste forurensningstiltaket i jordbruket er 
utsatt jordarbeiding (åker i stubb). Vi oppfordrer til 
å vårpløye så stort areal som mulig; særlig på den 
erosjonsutsatte jorda der tilskuddssatsene også er 
høyest. 
 

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt 
Søknadsfristen 31. oktober er absolutt. Søknader 
etter søknadsfristen blir avvist. Bruk elektronisk 
søknadsskjema. Vi minner om plikten til 
umiddelbart å melde mulig klimabetinget 
avlingssvikt inn til kommunen. Det er viktig for at 
kommunen og Fylkesmannen skal ha mulighet til å 
komme på befaring. Søknader som ikke er blitt 
meldt i tide, blir avvist i følge forskriften.  

Nettbasert autorisasjonskurs ved fornying 
Mattilsynet har lansert et nettbasert 
autorisasjonskurs for de som skal kjøpe og bruke 
plantevernmidler. Det er 103 personer i Vestfold 
som har fornyet plantevernbeviset gjennom e-
læringskurset. Tilbakemeldingene er gode på det 
faglige innholdet.  
Grunnkurset vil fortsatt være tradisjonell 
klasseromsundervisning. Det holdes kurs over 4 
kvelder til høsten. De som ønsker tradisjonelt kurs 
når de skal fornye plantevernbeviset, kan følge de 
to første kveldene av grunnkurset. Mer informasjon 
hos Studieforbundet næring og samfunn (SNS)  
tlf. 33 36 32 00. Første kurskveld 25. oktober. 
 
 

KURSTILBUD                                                                         
Plantevernkurs starter på Melsom vgs.  25. oktober 
kl 18.30. Kurset er både for de som skal fornye, og 
de som skal ta plantevernbevis for første gang. 
HMS-kurs starter på Gjennestad 8. november kl 
19.00. 
Maskinførerkurs planlegges i november. 
Landbrukshelga 2017 blir 28. – 29. januar på 
Quality Hotel Skjærgården i Langesund. 
For mer info: www.grontfagsenter.no/snsvestfold 
Påmelding til: SNS Vestfold, 33 36 32 10 
vestfold@naeringsogsamfunn.no 
 

HAR DU INVESTERINGS- OG 
UTVIKLINGSPLANER PÅ GÅRDEN DIN 2017?? 
Innovasjon Norge har tilskudd og lån til finansiering 
av slike tiltak. Det er stor etterspørsel etter midler 
og vi ønsker tidlig oversikt over aktuelle prosjekter 
for å kunne fordele midlene for 2017, både innenfor 
tradisjonelle saker og bygdenæringer. Meld fra 
tidlig og til landbrukskontoret ditt! 
 
Høyest prioritet har lønnsomme prosjekter som 
bidrar til økt matproduksjon og da særskilt innenfor 
sektorer med underdekning som frukt, grønt, bær, 
korn, storfe og økologiske driftsformer.  Ombygging 
og omstilling innenfor eksisterende produksjoner er 
også aktuelle. Videreforedling av mat/drikke og ulik 
tjenesteproduksjon likedan. Bruk der næring og 
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landbruk har stor inntektsmessig betydning er et 
viktig grunnlag for utvelging og selvsagt har ungdom 
høy prioritering! 
 
Merk at det er et strengt regime der tilskudd ikke 
kan gis til tiltak som er påbegynt før søknad er 
vedtatt. For å imøtekomme dette strenge kravet og 
for å kunne påbegynne tiltaket i vinter, kan tilsagn 
på neste års kvote innvilges nå i 2016. Derfor er det 
aktuelt å komme i gang med søknadsprosessen 
allerede nå i høst.  
 
For å komme tidlig i dialog med aktuelle søkere og 
få en grei flyt i søknadsprosessen har vi følgende 
frister: 
01.10.2016 Meld fra om dine foreløpige planer til 
landbrukskontoret. Litt dokumentasjon må 
framlegges i denne fasen, landbrukskontoret kan gi 
nærmere informasjon. 
15.10. – 15.12 Gårdsbesøk og kundemøter med 
søkerne danner grunnlag for videre saksgang.  
Vinter/vår Gjøre ferdig fullstendig søknad som kan 
sendes inn fortløpende for endelig saksbehandling 
og tilsagn. 
Har du spørsmål kan du kontakte: 
Nils O. Kverneland, tradisjonelt jordbruk, tlf. 95 85 
86 08, nils.olaf.kverneland@innovasjonnorge.no  
Beret M. Haga, bygdenæring/mat, tlf. 93 45 04 91, 
behag@innovasjonnorge.no  
Einar Alme, bygdenæring/mat, tlf. 90 73 65 09,  

einar.alme@innovasjonnorge.no  
 

Gårdskompostering 
29. august på formiddagen inviterer vi til praktisk 
erfaringsutveksling om kompostering hos 
gårdbruker i Lier.  
Materialer i rankene er talle, hestemøkk, 
grøntavfall. Hensikten er jordforbedring!  
Fylkesmannen i Buskerud er representert på treffet 
med bl.a. informasjon om tilskuddsordninger.  
Velkommen, både til de som er i gang og til de som 
ønsker å se om det kan være noe for dem.  
Arrangør: NLR Viken - Kontakt Anne Lene Malmer, 
anne.lene.malmer@nlr.no på 90 72 46 20 for mere 
info. 
 

Informasjonsdag om økologisk bærdyrking 
Mandag 12. september kl 10.00-ca 17.00: 
Det arrangeres informasjonsdag om økologisk 
bærdyrking med orientering om dyrking samt besøk 
til bærdyrkere i Lier. Informasjonsdagen er åpen for 
alle med interesse for økologisk bærdyrking. 
Frammøte Foss gård, Stokkeveien 4, 3403 Lier 
 
Program: 
Kl 10:00 -12:00 Økologisk dyrking av bær, marked, 
regelverk, økonomiske virkemidler. v/ Frøydis 

Lindén, Foregangsfylket for økologisk frukt og bær, 
og Sigrid Mogan, NLR Viken   
- Lunsj 
Kl 12:00-ca kl 17:00 Dyrkerbesøk (Jo Engen; blåbær, 
Bærgården; solbær, rips, stikkelsbær og bringebær, 
Simen Myhrene; jordbær)            
Arr: NLR Viken og Foregangsfylket for økologisk 
frukt og bær.  
Påmelding til: sigrid.mogan@nlr.no eller tlf 
95230530 innen onsdag 7. september 
 

Markdager/fagmøter NLR Viken 
21. september – Tema: Jordarbeiding – 
kostnadseffektiv bruk av jordarbeidingsmaskiner. 
Apelsvoll 9.30-15.30. Mer info seinere. 
22. september – Fagmøte om hønsehirse i Re, 
Stange Gjestegård kl 18. Hønsehirse kan bli et stort 
problem for såkorn- og engfrøproduksjonen og er 
derfor tema på fagmøtet. Frøfirmaene kommer. 
September (dato ikke bestemt ennå pga tresking 
rundt feltet) - Markdag Agronomiprosjektet 
forsøksfeltet på Bjunesletta. Mer info kommer. 
 

Bondens marked i Vestfold? 
Bondens marked Norge har bestemt at det skal 
gjøres et nytt forsøk med oppstart av Bondens 
marked Vestfold.  Markedet vil være i Sandefjord 
med oppstart i 2017. Markedsleder for Agder og 
Telemark, Hege Lier, skal være koordinator og 
markedsfører. Hun har sete i Kragerø, og har driftet 
Telemark i 10 år. Vestfold vil være representert i 
styret. 
 
Bondens marked trenger å komme i kontakt med 
produsenter som ønsker å bli medlem, og som 
trenger en ny markedsarena for salg, 
markedsundersøkelser og å treffe sine forbrukere. 
Ta kontakt på epost: vestfold@bondensmarked.no / 
tlf. 992 414 16. 
 

Viken Skog informerer 
Bergene Holm kjøper nå sagtømmer gran med 
kvalitetskravene som tidligere var forbeholdt 
emballasjevirke. Dette innebærer at det kan leveres 
sagtømmer av dårligere kvalitet til en høyere pris 
enn tidligere. Sammen med generell økning i 
sagtømmerprisen fra 1.august og full avsetning for 
alle sortimenter er dette en god anledning til å 
oppnå en gunstig samlet pris på tømmeret. Kontakt 
skogbruksleder for avtale om oppdrag. 
 
Det er tid for høstplanting, med god tilgang på 
planter og kapasitet til utplanting. Det samme 
gjelder ungskogpleie. Kontakt prosjektleder Geir 
Jacobsen tlf. 957 05 409 eller epost 
gj@viken.skog.no 
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