
 

Velkommen til årets faglige og sosiale høydepunkt! 

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

 

Relevante foredrag | Velg mellom flere kurs 

Festmiddag og underholdning med Åsmund  

Nordstoga 

 

Landbrukshelga 

Landbrukshelga sponses av: 

 

Priser: 

Voksen:   kr 2.400,- 

Ungdom 13-18 år:  kr 1.500,- 

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

Ung bonde  <35 år: kr 1 500,- (rabattert pris for unge bondelags-

medlemmer. Delta på minst 3 fagbolker) 

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 

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 flere landbruksorganisasjoner i fylket.  

Når:  

28.—29. januar 2023 

Hvor:  

Quality Hotell Skjærgården,  

Langesund 

Påmelding innen 10. desember 

Program og påmelding: www.grontfagsenter.no 

https://www.fjossystemer.no/
https://www.gjensidige.no/naringsliv/bransjer/landbruk
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=vTibhumnr1enVwRetwBcDbuC8ZD2Y7RKOrN0Evv9eebgDCa5GO_--0t_ftBQXEnS0


 

TAKK 
  

TAKK 

Program lørdag 28.01              Program søndag 29.01 

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 

 

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,  
markedsregulering, eiendoms
-politikk.  
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 Østafjells) 

Nye KSL 
 
Endringer i KSL gjør egenrevisjon 
enklere! Hvorfor er KSL genialt for 
bonden? Hvordan bruke den nye 
appen? 
v/Bjørn Hvaleby (Fagsjef KSL) og 
Trude Flatland (NLR Østafjells) 

Folk må bare forstå. Eller må de det? 
Vi har behov for god dialog med forbru-
ker, politiker og samfunnet. Salgsargu-
mentet «Verdens reneste og tryggeste 
mat» er lett å bruke og vi tenker at det 
må folk forstå. Men er det nok?  Kan vi bli 
bedre på å få til god dialog? 
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 
Telemark 

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 

Velger framtidsbonden samvirket? 
Samvirket har i mange år vært grunnlaget 
for landbruk i hele landet. Det har sikra 
oss lik pris uansett hvor vi bor og skapt 
tilhørighet og samhold. Har dagens mo-
dell utspilt sin rolle? v/ Gunn Jorunn Sø-
rum  (TINE) 

 

09.00 
– 
11.00 

Eierskifte  
 
Teknisk  for både kjøper og 
selger. Skatteregler i et eier-
skifte, merverdiavgift, oppgjør 
og kontrakter. 
v/Martin Johnsbråten (Norges 
Bondelag) 

Organisasjonskurs 
Vi vil gjøre våre tillitsvalgte  
gode!  Her får du konkrete tips 
om å ta ordet i forsamlinger, 
hvordan holde gode innlegg, 
hvordan arrangere gode møter, 
aktiviteter i lokallaget m.m.  
v/Elin Røed og Bodhild Fjelltveit 
(Bondelaget) 

Gjødselsituasjonen for 
grovfôrdyrking 2023 

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

Forsikringer 

(Gjensidige)  
Hvordan og hvorfor forsikre 
mine produksjoner?  Generelt 
og nye næringer i landbruket. 
v/Sigmund Lauritsen  

Det brenner mye i landbruket 
for tida. Hvordan kan vi i fel-
lesskap redusere dette?  v/Per
-Asbjørn Andvik  

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

Gjødselsituasjonen for 
korndyrking 2023 

 
Prisene på fullgjødsel har 
steget kraftig.  Tilgangen 
på fosfor har blitt begren-
set. Hva vet vi nå og hvor-
dan tror vi fullgjødselmar-
kedet vil utvikle seg? 
v/ Yara 

11.30 
– 
13.30 

Eie, leie eller lease?   
 
Hva er forskjellene? 
Skatte– og avgiftsmessige  
forhold 
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) 

Sammenhengen mellom  
klimatiltak, god agronomi 
og økonomi  
 
Kan klimakalkulatoren være et 
godt verktøy?  
v/ Tone Roalkvam (TINE) og 
Stine Samsonstuen (NMBU)  

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. v/VTBU 

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

Driftsledelse i kornpro-
duksjon under endra 
rammevilkår 

Kostnadsvekst, miljø- 
og klimautfordringer, tek-
nologiutvikling. Mål og 
strategivalg på din gård.  
v/ Per I Hanedalen, Hans J 
Bjerva og Arne Nøkland 
(NLR Østafjells) 
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