
    Landbrukshelga 

                    29.-30. januar 2022 

                                   Langesund 

Velkommen til årets faglige og sosiale høydepunkt! 

Kom alene, ta med kone, mann, barn, samboer, eller be med naboen! 

Priser: 
  . 
Voksen:     kr 2.400,- 

Ungdom 13-18 år: kr 1.500,- 

Barn 3-12 år:     kr 800,- ekstraseng på foreldrenes rom 

Tillegg for ankomst fredag  

(inkl. overnatting og enkel middag fredag kveld): 

Voksen:  kr 1.400,- 

Ungdom: kr 1.400,- 

Barn:  kr     550,- 

Tillegg for enkeltrom:  kr 200,- pr natt 

Påmelding innen 10. desember (klikk her for link) 

Prisen inkluderer:  kursdeltakelse, hotellopphold, festmiddag  

lørdag, øvrige måltider, pausemat, softis og popcorn og  

inngang til badeland.  

 

Landbrukshelga arrangeres av Grønt Fagforum Vestfold og Telemark, et samarbeid  

mellom mange landbruksorganisasjoner i fylket.  

   Landbrukshelga sponses av våre samarbeidspartnere: 

 

https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/8zqhw2ikhb
https://www.gjensidige.no/naringsliv/bransjer/landbruk
https://www.landkredittbank.no/
https://www.fjossystemer.no/
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TAKK 

Landbrukshelga | 29.-30. januar 2022 | Quality hotel Skjærgården, Langesund 
 

Program lørdag 29.01              Program søndag 30.01 

kl 10.00 Kaffe og registrering      kl. 13.30—18.00 Parallelle sesjoner (se under)  kl. 09.00—13.30 Parallelle sesjoner 

Kl 11.00 Åpning ved Bodhild Fjelltveit: «Sammen for et godt bondeliv!»  kl. 20.00  Middag med underholdning  kl. 13.30  Lunsj og vel hjem 

kl 12.30  Lunsj          ved Åsmund Nordstoga 

Parallelle sesjoner lørdag 29.01 

13.30 
– 
15.30 

Eierskifte, for de som skal overdra/

selge  
Mellommenneskelige forhold, Pen-
sjoner og trygderettigheter, Virk-
somhets-overdragelse, Bosituasjon-
kår, leie eller eie,  Arvereglene 
v/Jan Bangen (Norges Bondelag) 

Landbrukspolitikk   Del 1 
De 4 bærebjelkene i land-
brukspolitikken; Tollvern, 
økonomiske virkemidler, mar-
kedsregulering, eiendomspoli-
tikk  
v/Bodhild Fjelltveit og Jan 
Thorsen (Bondelaget) 

Presisjonsjordbruk 
En innføring i ulike systemer og 
anvendelsesområder på nye og 
eldre maskiner.  
v/Hans Jørgen Bjerva (NLR Østa-
fjells) 

Mentorordning i landbruket 
Ordninga  innebærer at du som ny 
bonde gjør en formell avtale med en 
erfaren kollega om å være disku-
sjonspartner i drifta gjennom et år.  
v/Trude Flatland (NLR Østafjells) 

Hvordan har vi det – og hvordan tar 
vi det? 
Vi setter fokus på hvordan vi har det i 
hverdagen, og hvordan vi kan møte bå-
de motbakker, medvind og storm. Vi skal 
også se litt nærmere på hva som egent-
lig betyr noe i den store sammenhengen  
v/Heidi Thorin Olsen (TINE) 

16.00 
– 
18.00 

Eierskifte, for de som skal overta  

Mellommenneskelige forhold,  Ekte-
felle og samboere– særeie/
felleseie/samboeravtaler, arveregle-
ne, oppstart og drift av virksomhet 
v/Jan Bangen (Norges Bondelag) 

Landbrukspolitikk    Del 2-
Jordbruksoppgjøret fra A til Å, 
landbruk og klima  
v/Bodhild Fjelltveit (Norges 
Bondelag) 

Protein- og oljevekster og 
hønsehirse 
v/Ingvild Evju (NLR Viken) i sam-
arbeid med Kornprosjektet i Tele-
mark 

Tevlinger 
Bygdeungdomslaget er kjent for sine 
tevlinger. I denne bolken oppfordres 
alle aldre til å danne lag, gjerne fami-
lievis eller i vennegrupper. Det blir 
tid til 2-3 ulike tevlinger og vi lover 
fine premier til vinnerne!  v/VTBU 

Bedre pris til bonden 
I samvirke står bøndene sammen, i iste-
den for å konkurrere mot hverandre.  
Et sterkt samvirke gir forutsigbarhet og 
mer makt til bonden.  
v/ Arthur Salte (TINE) 

Parallelle sesjoner søndag 30.01. 

09.00 
– 
11.00 

Eierskifte  
Teknisk  for både kjøper og 
selger. Arvereglene, skattereg-
ler i et eierskifte, merverdiav-
gift, oppgjør og kontrakter. 
v/Martin Johnsbråten (Norges 
Bondelag) 

Organisasjonskurs 
Vi ønsker å gjøre våre tillitsvalgte 
gode! I denne bolken vil du få 
konkrete tips og trening i; å ta 
ordet i forsamlinger, hvordan 
holde gode innlegg, arrange-
mentsteknikk  
v/Magnus Rød (Bygde-
ungdomslaget) og Elin Røed 
(Bondelaget) 

Gjødselsituasjonen for grov-
fôrdyrking 2022 

Hvordan påvirker endrede gjød-
selkostnader økonomien?  
v/Aslak Botten (NLR Østafjells) 
(via Teams) Trude Flatland er 
møteleder 
  

KSL med HMS som deltema. 

Hvordan bruke App`en m.m.  
v/Trude Flatland (NLR Østa-
fjells) 

Bondens som  
arbeidsgiver Del 1 
Arbeidsavtale 
Arbeidstid 
Lønn 
v/Jan Bangen 
(Norges Bondelag) 

Gjødselsituasjonen 
for korndyrking 2022 

Prisene på fullgjødsel 
har steget kraftig.  Til-
gangen på fosfor har 
blitt begrenset. Hva vet 
vi nå og hvordan tror vi 
fullgjødselmarkedet vil 
utvikle seg? 
v/ Yara 

11.30 
– 
13.30 

Eie, leie eller lease?   
Hva er forskjellene? 
Skatte– og avgiftsmessige for-
hold 
Betjening og vurdering, 
Når bør en velge hva? 
v/Martin Johnsbråten (Norges 
Bondelag) 

Hverdagsbondelaget      
- juridisk hjelp.                    
- Grunneierrettigheter og ek-
sempler: 
- graving 
- turstier 
- ekspropriasjon 
- reguleringsplaner i kommunen 
- Eksempler og dialog 
v/Amund Kind (Bondelaget) 

Grovfôrets betydning for  
totaløkonomien. Mekanise-

ringsøkonomi, maskinsamarbeid/
høstelag/entreprenør, plansilo vs 
rundballer, separering av husdyr-
gjødsel (regneeksempler), hvilke 
konsekvenser får ny gjødselfor-
skrift, grovfôrøkonomi og kvi-
geoppdrett.  
v/ Amund Hågenrud (TINE)  

Sånn driver jeg 
4 unge bønder er utfordret til 
å snakke om hvordan de dri-
ver sin gård. Her blir det gode 
muligheter til å få innsikt i en 
ung bondes hverdagsvurde-
ringer og inspirasjon til egen 
drift. Gode muligheter for å 
stille spørsmål 

Bonden som  
arbeidsgiver Del 2 
Oppsigelse 
Offentlige plikter 
Boforhold 
HMS 
v/Jan Bangen 
(Norges Bondelag) 
  
   

 


