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«Klimasmart landbruk» konferanse  
Tirsdag 22. november kl.9 - 15:30 
Det snakkes mye om klima, men hva kan vi gjøre?  
Hvordan kan vi redusere utslippene fra 
landbruket? Hvordan skal vi tilpasse oss et endret 
klima? Dyktige foredragsholdere går rett på sak!  
 
Program: 

 Behov for klimatiltak i landbruket 
Solrun Figenschau Skjellum (Miljødirektoratet) 

 Hvilke klimatilpasninger må landbruket 
gjøre? Anders Skalleberg (NVE) 

 Drenering er viktig – erfaringer 
Egil Samnøy (Jarlsberg Hovedgård) 

 Vanskelige innhøstingsforhold krever 
korntørke og lager Lars Kjuus (NLR Romerike) 

 Varmere klima – muligheter for økt 
matproduksjon? Lillian Øygarden (NIBIO) 

 Klimatilpasning i skogbruket for å utnytte et 
varmere klima Gunnhild Søgaard (NIBIO) 

 Økt trebruk, økt CO2-opptak med tre i bygg 
Bjørn Lier (Trebruk AS) 

 Biodrivstoff, biokull, solfanger/solceller på 
driftsbygninger   
Rolf Jarle Aaberg (Treklyngen AS) 

 Greve Biogass: et viktig klimatiltak 
Anders Gillund (Greve Biogass)  

 Kan presisjonslandbruk redusere jordbrukets 
klimautslipp? Anders Korsæth (NIBIO) 

 Paneldebatt: NLR, Norges Bondelag, Vestfold 
Bondelag, Vestfold Bonde- og Småbrukerlag, 
Viken Skog. 

 
Konferansen er for bønder, rådgivere og 
landbruksforvaltning, og holdes i gymsalen på 
Gjennestad videregående skole tirsdag 22. 
november kl. 9 – 15:30 (registrering og kaffe fra 
kl. 8:30). Gratis. Påmelding innen 1. november til 
Vestfold Bondelag (det tas i mot påmeldinger 
etter 1.november så lenge det er plass). 
Påmelding tlf. 33 36 32 00, e-post 
vestfold@bondelaget.no eller elektronisk, link på 
www.grontfagsenter.no 

Åpent jordvernmøte 
Onsdag 9. november kl.18:30 
Velkommen til åpent møte om «Ny 
jordvernstrategi - hva har skjedd?» i amfiet på 
Gjennestad Gartnerskole. 
 

 Næringspolitisk talsperson, Gunnar 
Gundersen (H), må svare for hva regjeringa 
har gjennomført av pålagte jordverntiltak og 
hvordan målet om 1/3 reduksjon av 
omdisponering skal nås innen 2020.  

 Partileder Trygve Slagsvold Vedum (SP) vil 
fortelle hva Stortinget mener om 
gjennomføringen så langt, og hvordan 
Stortinget skal sørge for at mål og tiltak i 
strategien følges opp.  

 Landbruksdirektør Olav Sandlund orienterer 
om hvordan FM i Vestfold skal lære opp 
lokalpolitikerne i vern av matjord.  
 

Her blir det både debatt og gode muligheter for å 
stille spørsmål. 
 

Fagmøte jord 
Tirsdag 29. november kl.10 – 14:30 
God jordstruktur er viktig for alle gardbrukere.  
Foreløpig program:   
Hugh Riley har jobba med jord i en mannsalder i 
NIBIO. De siste åra har han jobbet med 
lagelighetsmodellen. Han vil også fortelle om 
betydningen av organisk materiale i jord.  
En gardbruker som forteller om sine tiltak for å ta 
vare på jordstrukturen. Kort oppsummering av 
agronomiprosjektet i Vestfold, hvor vi bl.a. har 
utført en del registreringer av jordstrukturen.  
 
Kaffe/kake fra kl. 9:45. 
Åpent og gratis, men av hensyn til mat kreves 
påmelding til Kari.bysveen@nlr.no 413 73 808 
innen fredag 25.november kl. 12 00.  
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HMS-kurs  
Studieforbundet næring og samfunn Vestfold og 
Norsk Landbruksrådgiving HMS inviterer til HMS-
kurs med oppstart: Tirsdag 8.november kl.19:00 på 
Gjennestadtunet 85, Stokke. 
Lærer er Aslaug Øverland fra NLR Viken – HMS,  
tlf. 951 55 022, e-post aslaug.overland@nlr.no   
 
Kurset består av 3 deler:  
Del 1: Samling med lærer  
Del 2: Nettbasert egenstudie  
Del 3: Gårdsvandring med lærer (sted og dato 
bestemmes på første samling)  
 
Pris: kr 1.900,- for medlemmer av NLR HMS.  
        kr  3.000,- for ikke-medlemmer  
        kr  1.300,- for nr. 2 fra samme bruk/foretak  
Påmelding til Studieforbundet næring og samfunn 
Vestfold 33 36 32 10 eller på e-post til 
vestfold@naeringogsamfunn.no  
 

Andre kurstilbud i vinter  
Høstens plantevernkurs er fulltegnet, men det blir 
nye kurs etter nyttår. Kursdatoer og informasjon 
kommer på www.grontfagsenter.no Eller kontakt 
SNS Vestfold tlf. 33 36 32 00 
vestfold@naeringogsamfunn.no   

 

                         
                                           
LANDBRUKSHELGA 2017  
Velkommen til Landbrukshelg 28. – 29. januar 2017 
på Quality Hotel Skjærgården i Langesund. 
Åpningsforedrag med Jan Grønseth fra TV-serien 
«Helt naturlig». Aasmund Nordstoga bidrar under 
middagen. Mange ulike kurs å velge mellom; Nå er 
det min tur – for ungdom og unge bønder, 
Grunneierrettigheter, Eierskiftekurs, 
Inspirasjonskurs for tillitsvalgte, Inn på tunet som 
næring, God velferd og økonomi i pelsdyrgården, 
kurs i regi av Norsvin/Landkreditt, samt kurs for 
melkeprodusenter. Mer info på: 
www.grontfagsenter.no Info også hos SNS Vestfold 
eller Vestfold Bondelag 33363200 
vestfold@bondelaget.no  
  

Frukt- og Bærseminar 15. – 16. mars 2017, 
Ambassadeur hotell, Drammen.  
Aktuelle tema fra jordbær og bringebær produksjon 
med både norske og utenlandske foredragsholdere. 
Fruktdagen vil inneholde aktuelle saker fra 
kjernefrukt og steinfrukt. Ribes (solbær, rips og 
stikkelsbær) vil ha foredrag en av dagene. Nærmere 
program og påmelding når det nærmer seg, se 
http://nlrviken.no   
 

Fortsatt tilskuddsmidler igjen til drenering 
Kontakt kommunen dersom 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.  
 

Skogeiere 
Frist for innsending av søknad om utbetaling for 
skogkultur med tilskudd er 1. desember 2016.  

 Skogfondssaker/ungskogpleie med NMSK 

tilskudd  

 Oppdragsrydding /ungskogpleie 

 Planting med klimatilskudd 

 
Rydding og avstandsregulering utført til riktig tid i 
plantefeltene er en like viktig investering som 
foryngelsen for at skogen skal bli robust og 
produsere optimalt. 
Fram til snøen kommer er det flotte forhold i 
skogen, og oppdrag utført etter fristen kan leveres 
for tilskuddsutbetaling i 2017.  
 
Entreprenører som tar ungskogpleieoppdrag: 
Viken Skog: Geir Jacobsen (hele Vestfold)  
Tlf. 401 08 710, gj@viken.skog.no 
Nortømmer: Jørn Elvig (Sør og Midtre Vestfold) 
Tlf. 957 51 822, jorn.elvig@nortommer.no  
Erik Nesthorn (Nordre Vestfold) Tlf. 900 93 219, 
erik.nesthorn@nortommer.no  
Glommen Skog : Pål Agnar Tveitan (Hele Vestfold) 
Tlf. 404 66 310, tveitanss@gmail.com  
Lars Tore Woie Tlf. 917 36 114, ltw@glommen.no 
 
Ved henvendelse til skogansvarlig i kommunen får 
du navn på flere lokale skogarbeidere som kan ta 
oppdrag hos deg. 
 

Nytt fra Viken Skog 
Fellesprosjektet for økt planting og skogkultur i 
Vestfold gir resultater. Ved utgangen av oktober er 
det satt ut 1 052 645 planter, en økning på 33 % fra 
i fjor. Det er også god fremgang på 
skogkulturarbeidet men med noe variasjon mellom 
kommunene som det må jobbes mer med i 2017.  
 
Viken Skog arrangerte 26.10 informasjonsmøte for 
nye skogeiere i Vestfold.  Over 40 interesserte 
skogeiere fikk høre mer om viktige temaer for de 
som har blitt eller skal bli skogeier.  
 
Onsdag 9. november kl. 18:00 er det regionalt 
høstmøte i Vestfold på Stange Gjestegård i Ramnes. 
Møt styreleder Olav Breivik og administrasjonen i 
Viken Skog og Treklyngen. 
 

mailto:fmvemhi@fylkesmannen.no
mailto:aslaug.overland@nlr.no
mailto:vestfold@naeringogsamfunn.no
http://www.grontfagsenter.no/
mailto:vestfold@naeringogsamfunn.no
http://www.grontfagsenter.no/
http://nlrviken.no/
mailto:gj@viken.skog.no
mailto:jorn.elvig@nortommer.no
mailto:erik.nesthorn@nortommer.no
mailto:tveitanss@gmail.com
mailto:ltw@glommen.no

