
Program 

• Omfang og verdiskapingen fra grønt i Vestfold, Telemark og Buskerud  
v/ Marita Bruun, ass. Landbruksdirektør, Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold og Telemark 

• Dagens plantevernsituasjon i grønt og Mattilsynets godkjenningsordning, med hovedfokus på 
tørråte i potet  
v/ Siri Abrahamsen, potetrådgiver i NLR Viken.  

• Situasjonen nå for Findus på grunn av tørråtesituasjonen og konsekvensene for matindustri 
og lokal verdiskaping hvis bøndene ikke er leveringsdyktige framover 
v/ Findus v/ Solveig Haugan Jonsen 

• Det skal satses på grønt! Hva jobber utvalget for innovasjon og vekst i grøntsektoren konkret 
med nå. Balanse mellom vekst og marked. Har utvalget diskutert tilgangen av plantevernmidler?  
v/ Kåre Oskar Larsen, avdelingsleder NLR 

• Innspill fra dere med «støvla på» er en svært viktig del av møtet. Det blir åpnet for innspill etter 
alle innledninger, og avslutningsvis plasseres alle innledere i et panel og åpner for spørsmål og inn-
spill. Produsenter og andre fra regionens grønne matindustri oppfordres til å forberede gode innspill 
rundt både plantevernsituasjonen og muligheten for vekst og innovasjon. 

• Møteleder: Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag  

Av hensyn til servering av lunsj ber vi om påmelding her 

Velkommen! 

Velkommen til 

Grøntmøte om 
 vekst og innovasjon  i grønt/potet/frukt/bær 

 plantevernsituasjonen 

 

Hvor:  Gjennestad gartnerskole i Stokke (gymsalen) 

Når:  Fredag 6. desember kl 12 - 15  

  (kaffe og rundstykker fra kl 11.15)   

 

Målgruppe: Grøntprodusenter i Vestfold, Telemark og Buskerud og tilhørende  

næringsmiddelindustri 

Bakgrunn:  Grøntnæringa i vår region står for en voldsom verdiskaping fra jord til bord. 

Det er et tydelig uttalt ønske om å øke produksjonen i grøntsektoren.  

Er grøntnæringa klar? Er markedet klart? Og kan plantevernsituasjonen alene sparke 

bena under muligheten for vekst i grøntsektoren? 

Marita Bruun, ass. 

Landbruksdirektør, FM i 

Vestfold og Telemark 

 

Siri Abrahamsen, potet-

rådgiver i NLR Viken

 

Solveig Haugan Jonsen, 

fagsjef potet i Findus

 

Kåre Oskar Larsen, 

avdelingsleder NLR og 

med i  det  

regjeringsoppnevnte 

utvalget for  

innovasjon og vekst i 

grøntsektoren  

https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/kp2rgzhgoz

