
Fra akutte tiltak til varige  

løsninger - den nye normalen 
- Grøntmøte for bondelagsmedlemmer i Vestfold og Telemark 

 

 

Program 

Kl  10.00 Velkommen og en titt over skuldra på sesongen 2020  v/Morten Andersen, GPS 

10.20 Nå kommer obligatorisk arbeidsgiverkurs v/ Thorleif Müller, fylkesleder Vestfold Bondelag 
  forteller litt om bakgrunn for kurset, innehold, hvem det er for og når det kommer 

10.30 Hvordan takle å bli hengt ut i media som en gruppe «udugelige arbeidsgivere»?   
  Psykolog Trond Løkling snakker om psykologiske teknikker og verdien av sosial støtte i møte med 
            stress, kritikk og uventede hendelser 

10.50  Pause 

11.00 120 millioner til investeringer i grønt- hva skal vi investere i? Innledning ved  
  Fylkesmannen og Innovasjon Norge, med gode muligheter for å komme med innspill.  

11.30 Status plantevernsituasjonen  
  Ole Andreas R Brekke innleder og Thore Johannes Rogneby, leder i grøntutvalget i Norges Bondelag 
  orienterer om status i det nasjonale arbeidet. 

11.55 Pause 

12.00 Å være arbeidsgiver i en tid med korona v/ Jan Bangen, advokat hos Norges Bondelag 
  Erfaring fra 2020 og hva må vi forberede oss på før sesongen 2021? 
  Status tilgang på arbeidskraft 
  Hva hvis bonden selv blir syk? 

12.45 Oppsummering og veien videre  

Norske grøntprodusenter har lagt bak seg en helt ekstraordinær sesong. Det er tida for litt erfaringsutveksling og samtidig 

begynne å planlegge for ny sesong. Hva må den enkelte bonde gjøre og hva kan Bondelaget bidra med slik at vi står best  

mulig rustet før våronna 2021?  

Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag inviterer til digitalt grøntmøte 

Tirsdag 24.november kl 10.00 - 13.00 

Påmelding innen kl 18.00 mandag 23.november.  Meld deg på her via Ouestback 

Påloggingsinfo sendes ut til alle påmeldte .  

Dette møtet er forbeholdt grøntprodusenter som er medlemmer i Vestfold Bondelag eller Telemark Bondelag. 

Ikke medlem i Bondelaget? Meld deg inn her eller kontakt oss på 33 36 32 00 

https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/wl1dwmzgln
https://www.bondelaget.no/bli-medlem/

