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Slutt på papirutsendelse av «Info til bonden»  
Fra og med neste utgave er det slutt på Info til 
bonden i postkassene. Heretter vil infoskrivet kun 
bli sendt ut elektronisk per e-post. Ved elektronisk 
utsendelse vil vi bl.a. kunne nå deg raskere med 
informasjon, og lenkene i skrivet vil være aktive. 
Skrivet vil fortsatt være tilgjengelig på 
Fylkesmannen i Vestfold sine nettsider.  
 
De som har oppgitt sin e-postadresse i søknaden 
om produksjonstilskudd, trenger ikke å foreta seg 
noe for å motta infoskrivet elektronisk. Merk: Det 
vil være mulig å reserve seg mot elektronisk 
utsendelse av infoskrivet. 
 
OBS! De som fortsatt ønsker infoskrivet, men som 
ikke har søkt produksjonstilskudd, eller ikke har 
oppgitt e-postadressen i PT-søknaden, kan kontakte 
landbrukskontoret og oppgi e-postadressen sin der. 

 

SKOGEIERE 
1. MARS - FRIST FOR BESTILLING AV SKOGPLANTER 
- bli med på det GRØNNE SKIFTET, og plant skog der 
det har vært avvirket i 2017 eller tidligere. 
Plantene produseres av Norgesplanter på 
Hokksund. Bestilles gjennom Viken Skog, som også 
kan utføre planting for skogeier. Skogeiere som skal 
plante selv henter sine planter på Fruktlageret på 
Hvittingfoss.  
Bestillingen av planter sendes til: Geir Jacobsen, 
gj@viken.skog.no, telefon 957 05 409.  
Skriv inn på bestillingen: 

 Høydelag (moh.) hvor det skal plantes  

 Om skogeier ønsker å plante selv, eller om 
skogeier ønsker at Viken skal ta 
planteoppdraget 
 

KORNDAGEN 2018 
Årets korndag avholdes 8. mars kl. 18.30 i 
Auditoriet/Amfi på Gjennestad videregående skole. 
Temaer blir blant annet: CropSAT og 
presisjonsjordbruk, salgallmygg, samt fangvekster 
og jordkarbonprosjektet. For mer info, se 
Aktivitetskalender på www.grontfagsenter.no  

Utbetaling av produksjonstilskudd for 2017 
Dato for utbetaling av produksjonstilskuddet for 
2017 er 20. februar. Da vil søkere av produksjons-
tilskudd motta vedtaksbrev i Altinn. Dette er første 
utbetaling i det nye fagsystemet. Når søknaden ikke 
ser likedan ut som før, kan det være en utfordring 
både for søkere og kommuner å få oversikt. Vi ber 
om at alle dere som mottar produksjonstilskudd 
åpner vedtaksbrevet i Altinn og ser nøye gjennom 
det. Forsikre deg om at omsøkte verdier stemmer 
og at kommunen har lagt de riktige verdiene til 
grunn. Dersom du mener at kommunens vedtak 
ikke er riktig, må du klage til kommunen innen 13. 
mars (tre uker etter mottatt vedtak). 
 

15. mars – første søknadsfrist for 
produksjonstilskudd 2018 
Fra og med 2018 er de ordinære søknadsfristene for 
produksjonstilskudd 15. mars og 15. oktober, med 
telledatoer 1. mars og 1. oktober. 
Husdyrprodusenter skal søke ved begge fristene, 
mens planteprodusenter kun skal søke i oktober.  
Avløsertilskuddet blir basert på et gjennomsnitt av 
dyretallet i mars og dyretallet i oktober, med noen 
unntak. 
 
Søknadsfristene er absolutte. Fra og med 2018 skal 
søknader som kommer inn etter søknadsfristen 
avvises. Det er ikke lenger mulig å levere søknaden 
for sent mot et trekk pr. dag etter fristen. Start 
derfor søknadsprosessen i god tid før søknadsfristen 
og kontakt kommunen hvis du har spørsmål eller 
det oppstår problemer. Mer informasjon finner du 
hos www.landbruksdirektoratet.no  
 

HUSDYRMØTE 

Overproduksjon svir! - Er bonden villig til å 
regulere produksjonen?  Årets husdyrmøte 
arrangeres mandag 12. februar kl. 19.00 på 
Gjennestad, Amfiet. Innledninger ved Lars Petter 
Bartnes, Norges Bondelag, Hans Thorn Wittussen, 
Nortura og en representant fra Norgesgruppen.  
Alle hjertelig velkommen! For mer info, se 
Aktivitetskalender på www.grontfagsenter.no 
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Møte om  
økologisk korndyrking      
 

NLR Viken arrangerer møte om økologisk 
korndyrking på Gjennestad vgs, møterom Nord, 
onsdag 14. februar kl. 18.00 – 21.00.  
Kristian Narum fra Stange på Hedmark kommer. 
Han har drevet økologisk siden år 2000 og har de to 
siste årene vunnet øko-kornkampen. Han driver 
med korn og har konvensjonell avlsbesetning med 
landsvin. Fra Vestfold kommer Bjørnar Langklepp, 
som driver økologisk med korn, gras, frø og kjøttfe, 
og har et velfungerende nabosamarbeid. Wenche 
Myhre Dahle fra Felleskjøpet kommer og forteller 
om Øko-korn fondet, om mulighetene for å tegne 
øko-avtale og vilkår rundt avtalen. Det vil bli servert 
kaffe og noe å bite i. Målgruppe: Økologiske og 
konvensjonelle dyrkere – åpent møte for alle 
interesserte. Ansvarlig hos NLR Viken er Mari 
Bøhagen Hauge, mari.bohagen.hauge@nlr.no,  
tlf. 901 30 119.  
 

Fagmøte Rugbeite 
 

NLR Viken arrangerer møte om rugbeite på Grønt 
Fagsenter, Gjennestadtunet 85 (det store 
møterommet), tirsdag 27. februar kl. 10.00 – 13.00. 
Rug er en interessant beiteplante. Den etablerer seg 
raskt, har god tilvekst og gir høy avling. Den har i 
tillegg god smak og mye protein. Maren Holte, NLR 
Øst gir oss en introduksjon i beiteopplegget og 
presenterer resultater fra rugbeite forsøk. I tillegg 
kommer Lars Vassend, som driver melkeproduksjon 
i Porsgrunn. Han har løsdriftfjøs med melkerobot.  
Målgruppe; Mjølk- og kjøttfeprodusenter. Av 
hensyn til matservering ber vi om påmelding innen 
20. februar. Spørsmål og påmelding til Julie Wiik 
julie.wiik@nlr.no, tlf. 975 37 082. 

 
Fagmøte Kepaløk på Gjennestad 
 

NLR Viken arrangerer fagmøte om kepaløk på 
Gjennestad vgs, møterom Nord, tirsdag 6. mars kl. 
09.00 – 15.00. Kepaløk er en viktig kultur i våre 
områder både mht. arbeidsplasser i produksjon og 
foredling, men også som en sunn og god lagervare 
som dekker det norske markedet til sist i mai. Norsk 
produksjon dekker ca. 90 % av de 7 kiloene 
nordmenn spiser av kepaløk årlig. Løk gir redusert 
forekomst av en rekke sykdommer, bl.a. hjerte-
karsykdom, kreft, diabetes og astma. Løk reduserer 
også betennelsesresponsen i kroppen, og motvirker 
sopp og bakterier. Klimatiske utfordringer, 
etablering fra våren, delgjødslingsmetoder og 
lagring er noe av det vi vil berøre i dagkurset. 
Løkflue og nematoder vil ikke denne gang berøres i 
egne innlegg. Spørsmål og påmelding til Lars-Arne 
Høgetveit, lars-arne.hogetveit@nlr.no, tlf. 900 43 386.  

 

Bonden som arbeidsgiver 
- møte for grøntprodusenter 
 

Vestfold Bondelag inviterer til 
et møte med praktisk informasjon  
for bønder som er arbeidsgivere 28. februar kl.10 
på Gjennestad. Dette passer både for de med 
sesongarbeidere og helårsansatte, og er spesielt 
aktuelt for grøntprodusenter. For mer info, se 
Aktivitetskalender på www.grontfagsenter.no  
 

«Kornsatsing i Vestfold 2017-2020»  
 

Vestfold Bondelags prosjektet for å styrke 
kornproduksjonen er nå godt i gang. Det er 
gjennomført to runder av Grunnkurs i korndyrking.  
Lokale Bondelag vil i vinter og til våren arrangere 
temamøter og markvandringer. Vi presiserer at 
disse er åpne for alle, ikke bare medlemmer av 
Bondelaget. Følg med på aktivitetskalenderen på 
www.grontfagsenter.no. Kontaktopplysninger 
prosjektleder: Oddbjørn Rød, tlf. 920 39 093, 
oddbjorn.rod@bondelaget.no 

 

NLR Innovasjon  
Osloregion    
 

Prosjektet NLR Innovasjon Osloregion er i gang fra 
januar i år. Prosjektet er en videreføring av Grønn 
forskning Oslofjorden, og er finansiert med midler 
fra Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Vestfold. 
 
NLR Viken, NLR Øst og NLR Østafjells har sammen 
utarbeidet en prosjektskisse, og det er søkt om 
midler til to fulle årsverk, tre stillinger, for å dekke 
Vestfold, Telemark, Østfold, Akershus og Buskerud.  
NLR Viken har ansatt en kompetansemegler i 
prosjektet. 1. februar tiltrådte Anne Kari Heen 
Skjørdal i denne stillingen  
 
Kompetansemegling fungerer ved at bonden 
fremmer et behov for forskning, og at dette 
behovet kobles til rett forskningsmiljø, slik at det 
kan utvikles gode og nye innovasjonsprosjekt i 
regionen. Prosjektene skal gjennomføres hos og for 
bonden. Kompetansemegleren i Vestfold knyttes 
opp til et nettverket av kompetansemeglere innen 
andre satsingsområder, for å få en tverrfaglig arena 
for forskningsbehov som blir fremmet. 
 
Kompetansemegler, prosjektleder og koordinator 
skal ha kontorsted på Grønt Fagsenter Gjennestad, 
og er tilgjengelig for alle produsenter i landbruket. 
Henvendelser kan rettes til Anne Kari Heen Skjørdal 
i NLR Viken, anne.kari.heen.skjordal@nlr.no,  
tlf. 413 06 984. 
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