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FAGDAG LANDBRUKSBYGG I TRE 
for Vestfold/Telemark 

Hvert år bygges det rundt 400.000 m² landbruksbygg til en kostnad over fem milliarder kroner. 
Mer  bruk av tre i landbruksbygg er bra for lokal verdiskapning, klima og trivsel for folk og dyr. 
Ved jordbruksoppgjøret 2019 ble det etablert en tilskuddsordning for landbruksbygg i tre.  
 
Tredriveren i Vestfold Telemark, BYGG i TRE og Statsforvalteren inviterer nå deg som har 
byggeplaner innen landbruket til fagseminar om landbruksbygg i tre. 

 

 

PROGRAM 

09.30  Registering, kaffe 

10.00  Velkommen v/Kristin Vedum, Leder BYGG i TRE 

10.05  Hvorfor bygge landbruksbygg i tre v/ Bjørn Lier, Tredriver Trebruk AS 

10.25  Trebyggeri er i vinden som aldri før – hva betyr dette for landbruksnæringa   
v/Knut Ivar Løken, Statsforvalteren i Vestfold Telemark 

10.40  Bærende elementer i Tømmerlåven på Jarlsberg Hovedgård er limtredragere fra 
Splitkon, langveggene har Alvdal Skurlast AS levert i massivtre, gavlvegger er satt 
opp med tradisjonelt fagverk og utvendig kledning i malmfuru. Hvorfor valgte vi å 
bygge i tre, og erfaringene så langt. v/Nicolaus Wedel Jarlsberg 

11:00  Pause – benstrekk 

11.15   Maria og Lars Lundem i Svindal i Østfold bygde i 2017 nytt robotfjøs for 70 kyr og 
70 kalver/ungdyr. Fjøset er i limtre med krysslimt tre i vegger og sandwich på 

Foto: Wedel Jarlsberg Foto: Trygve Bore, Fjøssystemer AS 

Lær om mulighetene, byggemåter og økonomien med landbruksbygg i tre 

Dato:  Tirsdag 30. november 2021 kl 09.30 – ca 14.00 

Sted:  Ilene Våtmarksenter, Semslinna 8, 3170 Sem 

Pris:  Gratis, men påmelding nødvendig. Påmelding HER. Begrenset antall plasser, 
førstemann-til-mølla 

https://forms.gle/2uN1RHi4MXXBKxdv9


                                  

taket. Hvorfor bygde han i tre, hvilke løsninger ble valgt både mht materialer og 
ventilasjon, byggeprossessen i praksis, pris og erfaringene med fjøset i drift mm.  
v/ Lars Lundem, melkebonde    

11.35  Finansiering av landbruksbygg og tilskuddsordning for bygg i tre v/Håvard Gulliksen, 
Innovasjon Norge 

11.50  Enkel lunsj og mingling 

12.30  Slutt seminar og avreise til Jarlsberg Hovedgård for befaring 

Ca 14.00 SLUTT og vel hjem  
 
 
 
 

Hovedarrangører 

Kontaktperson: Kontaktperson: 
Trebruk 014 AS Stasforvalteren i Vestfold Telemark 
Per A. Aasheim Knut Ivar Løken 
Mobil: 91118931 Mobil: 91674286 
paasheim@pabak.no fmvekil@statsforvalteren.no 
 
Kontaktperson: 
BYGG i TRE 
Kristin Vedum 
Mobil: 93259472 
kristin.vedum@silvaconsult.no 
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