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Nytt system for søknad om 
produksjonstilskudd fra 2017 
Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i 
hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd 
og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det blir 
to søknadsfrister og én utbetaling i det nye 
produksjonstilskuddssystemet.  
 
I 2017 er søknadsfristene 15. mai og 15. oktober, 
med telledatoer 1. mai og 1. oktober. Fra og med 
2018 vil søknadsfristene være 15. mars og  
15. oktober (telledatoer 1. mars og 1. oktober).  
Husdyrprodusenter skal søke ved begge fristene, 
mens planteprodusenter kun skal søke i oktober. 
 
Søknadsfristene vil bli absolutte. Foretak som 
leverer søknaden innen fristen vil kunne endre 
opplysningene i søknaden i 14 dager etter fristen 
uten å få trekk. Det vil ikke lenger være mulig å 
levere søknaden etter fristen. Mer informasjon 
finner du hos www.landbruksdirektoratet.no  
 

 
Ungskogpleie 2017 
Alle kommunene i Vestfold har 40 % NMSK tilskudd 
for rydding og avstandsregulering i plantefelt. Ved 
henvendelse til skogansvarlig i kommunen får du 
navn på lokale skogarbeidere som kan ta oppdrag 
hos deg. Entreprenører som tar ungskogpleie-
oppdrag i Vestfold: 
 
Viken Skog:  

 Geir Jacobsen, Tlf. 401 08 710, 
gj@viken.skog.no  

Nortømmer:  

 Jørn Elvig, Tlf. 957 51 822, 
jorn.elvig@nortommer.no   

 Erik Nesthorn, Tlf. 900 93 219, 
erik.nesthorn@nortommer.no   

Glommen Skog:  

 Pål Agnar Tveitan, Tlf. 404 66 310, 
tveitanss@gmail.com   

 Lars Tore Woie Tlf. 917 36 114, 
ltw@glommen.no  

FRIST FOR BESTILLING AV SKOGPLANTER ER  
15. MARS  
- bli med på det GRØNNE SKIFTET, og plant skog der 
det har vært avvirket i 2016 eller tidligere. 
 
Plantene produseres av Norgesplanter på 
Hokksund. Bestilles og leveres gjennom Viken Skog. 
Skogeier kan også velge å hente sine planter på 
Fruktlageret på Hvittingfoss eller planteskolen på 
Hokksund. Bestillingen sendes til: 
geir.jacobsen@viken.skog.no, Telefon 957 05 409. 
Skriv inn på bestillingen: 

 Høydelag (moh) det skal plantes 

 Om skogeier ønsker plantene tilkjørt, eller om 
skogeier ønsker å hente selv på Hvittingfoss 
eller Hokksund  

 
Treslag Plante-

type 
Alder Antall 

i 
kasse 

Pris pr 
stk. i 
hele 
kasser 

Merknad 

Gran M95 1 500 2,50 Kun 
våren 

Gran M95 2 500 2,70  

Gran M60 2 300 3,70  

Furu M95 1 500 2,50 Kun 
våren 

 

 
Plantevernkurs 
 
Grunnkurs (4 kvelder):  
Mandag 6. mars og mandag 13. mars kl.18.30, 
torsdag 23. mars og onsdag 29. mars kl.19.00.  
Pris kr 1.800. Sted: Melsom vgs.   
Fornyelse av plantevernbeviset (2 kvelder):  
Kurs 1: 6. mars og 13. mars kl.18.30 
Kurs 2: 23. oktober og 30. oktober kl.18.30. 
Pris kr. 1.500. Sted: Melsom vgs.   
 
Påmelding til: SNS Vestfold tlf. 33 36 32 00 
vestfold@naeringogsamfunn.no    
 
Fornyelse kan også gjøres via Mattilsynets 
nettbaserte kurs, les mer hos www.matilsynet.no 
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Kurs i substratdyrking jordbær og bringebær - 
1. mars 
Sted: Foss gård, Stokkeveien 4, 3403 Lier, kl. 10.00 – 
16.00. Foredragsholder er rådgiver Nauja Jensen fra 
GartneriRådgivningen, Danmark. Dag 2 av kurset 
blir en markvandring i andre del av juni, sted og tid 
for dette varsles i god tid.   
Pris: medlemmer NLR Viken kr. 800,-, øvrige kr. 
1.000,-. Ansvarlig for kurset og påmelding til: 
Stanislav Strbac, tlf. 975 43 560 eller e-post: 
stani@nlr.no. Nærmere informasjon om 
programmet finnes på: 
https://viken.nlr.no/kalender  

 
Kurs om svartsøtvier, hønsehirse, vekstskifte, 
leiejord - 7. mars 
Sted: Gjennestad Gartnerskole, kl. 09.15-15.15. 
Dagskurs med følgende innhold: Jordnære og 
praktiske utfordringer med løsninger mht. 
problemugras i jordbruket vil omtales.  
Det vil også bli innlegg om hvordan en kan øke det 
organiske innholdet i spesielt stiv leirjord og 
sandjord. Leiejordsproblematikk berøres også med 
flere tips om hva en skal være oppmerksom på når 
en går inn på "andres" jord.  
Møteavgift kr. 900,- (gratis for elever ved 
Gjennestad og Melsom vgs.). Ansvarlig for kurset er 
Lars-Arne Høgetveit, e-post: lars-
arne.hogetveit@nlr.no, tlf. 900 43 386.  
Fullt program: https://viken.nlr.no/kalender 

 

Korndagen 2017 – 8. mars 
Sted: Amfiet på Statens Park, kl. 18.30 til 21.30.  
Hovedtema er mekaniseringsøkonomi. Det blir også 
orienteringer om optisk rensing av mjølauke i rug, 
hønsehirse, og hektolitervekt på hvete i 2016.  
Deltakeravgift kr. 150.  
 

Jord- og kompostfagdag - 10. mars 
Felles arrangement NLR Viken og NLR Østafjells. 
Sted: Haugestad i Lierbyen, kl. 08.45 – 15.15. 
Hva vinner vi på å tilrettelegge for bedre 
jordkvalitet med mer organisk materiale?  
Større avlinger av god kvalitet, bedre infiltrasjon, 
lagelighet og vannlagringsevne, bedre 
næringstilgang til plantene, redusert 
trekkraftbehov, kort sagt en bedre utnyttelse av 
innsatsfaktorene som igjen er bra for miljøet. 
Gårdbrukere med grønnsaker og korn er 
målgruppa, men programmet passer bra for alle 
som driver jordbruk. 
Fri entré for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 400,-
Påmelding innen 3. mars til Hans Håkon Helmen,  
tlf. 414 27 964, e-post: hans.hakon.helmen@nlr.no. 
Program: https://viken.nlr.no/kalender  

 

Frukt- og Bærseminar 15. – 16. mars 2017 
Felles arrangement NLR Viken og NLR Innlandet. 
Sted: Scandic Ambassadeur Drammen. 
Fruktseminar 15. mars, Jordbær og bringebær 15.-
16. mars, Ribes 16. mars. For ytterligere 
informasjon, kontakt Gaute Myren, tlf. 905 07 087, 
e-post: gaute.myren@nlr.no. Program, priser og 
påmelding; https://viken.nlr.no/kalender 
 

NLR Viken; lagelighetsmodell, agronomiske 
tiltak og jordpakking 
Hugh Riley, Nibio, jobber med en 
"lagelighetsmodell". Nå i november holdt han et 
foredrag om denne. Her søker man å finne 
konsekvensene av jordpakking pga. våronn før jorda 
er lagelig, og avlingsnedgang pga. forsinket såtid. 
Videre holdt han et innlegg om hva som påvirker 
jordas moldinnhold. Jordas fysiske og biologiske 
egenskaper reduseres sterkt når jordas moldinnhold 
reduseres. Det er link til en artikkel om dette under, 
og her er det også informasjon om agronomiske 
tiltak som Skjærgaarden gartneri utfører, for å 
bedre dyrkingsegenskapene til jorda de dyrker på. 
Til slutt har vi tatt med en status og oppdatering om 
"agronomiprosjektet" NLR Viken utfører for FMLA 
Vestfold. Hvordan står det egentlig til med jorda i 
Vestfold? Siden avlingsnivået i fylket fortsatt er 
såpass høyt, kan vi ikke si at det er skadelig 
jordpakking i fylket, men en tendens til 
strukturskader mange steder kan vi antyde.    
Les mer om alt dette på 
https://viken.nlr.no/fagartikler/jordmoete/ 
Ansvarlig er Kari Bysveen, tlf. 413 73 808, e-post: 
kari.bysveen@nlr.no   
 

NLR Viken; fangvekster etter tidlig høsta 
grønnsaker og potet 
På oppdrag fra "Foregangsfylket Økologiske 
grønnsaker", FMLA Vestfold, har vi utarbeidet et 
"Notat om bruk av fangvekster etter tidlig høsta 
grønnsaker og potet". Dette er tilgjengelig på 
https://viken.nlr.no/fagartikler/anbefaler-oekt-
bruk-av-fangvekster/ Ansvarlig er Kari Bysveen, tlf. 
413 73 808, e-post: kari.bysveen@nlr.no  
 

Nytt fra kompetansenettverket for 
lokalmatproduksjon – region Øst 
 
Kurs våren 2017 - Sted: Nofima, Ås 
14. - 15. mars  Foredling av frukt og bær 
16. mars  Mattrygghet og HACCP 
29. - 30. mars   Spekematprodukter – fra 

kjøttråvare til ferdig spekemat 
13. - 14. juni  Fra lokalt mel til spennende bakst 
Mer informasjon: https://nofima.no/aktiviteter/  
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