Velkommen til kompetansesamling
for landbruksforvaltningen i Vestfold og Telemark
Målgruppen for kompetansesamlingen er ansatte i kommunal og regional
landbruksforvaltning med ansvar innen jordbruk og skogbruk, plan-, miljø og klimaarbeid.

Tidspunkt: 16. – 17. september 2019
Sted: Grand Hotel, Åsgårdstrand

På samlingen vil du få:
-Økt faglig kunnskap og forståelse
-Mer innsikt i rammevilkår og drivkrefter som påvirker fagfeltet ditt
-Bli bedre kjent med kollegaer i det nye fylket
-Inspirasjon og arbeidsglød

Program 16. september
Tidspunkt
09.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 18.00

18.00 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30

Tema
Ankomst med registrering og kaffe/rundstykker
Åpning v/ ordfører Are Karlsen, Horten kommune
«Nytt fylkesmannsembete i spennende landbruksregion». Introduksjon
v/landbruksdirektør Helge Nymoen
Kort pause
«Gris av gran og is av flis». Foods of Norway presenterer ny forskning og nye
muligheter v/senterkoordinator Gro Steine
Lunsj
Regionalt Næringsprogram (RNP) v/ fagsjef Ingunn Haldorsen Sømme
Veileder: Garden som ressurs v/ seniorrådgiver Øivind Fredlund
Åpen post
Utferd og litt å bite i. To alternativer å velge mellom: (påmelding)
1) Skjærgården gartneri med fokus på jordforbedring og bærekraft.
2) Skogfaglig utferd med fokus på ungskogpleie og tørke-/billeskader på
gran
Fritid
Aperitiff før middagen
Middag med noen lokale innslag

Program 17. september
Tidspunkt
08.30 – 08.45
08.45 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.15

11.15 – 11.30
11.30 – 13.00

13.00 – 13.45
13.45 – 15.30

Tema
Velkommen til ny dag
«Avrenning fra skog og jord til vassdrag» v/seniorrådgiver Hilde Marianne Lien
«Kantvegetasjon langs vassdrag» v/Jan Henning L’Abée-Lund, NVE
Pause med utsjekk
Parallelle sesjoner:
Jordbruk (egne ansatte presenterer) Skogbruk
Presentasjon av nytt regionalt
Skogsertifisering og skogbrukets
miljøprogram (RMP)
miljøstandard. v/fagsjef Simon
Thorsdal, AT Skog
Føringer for kommunale
tiltaksstrategier (jordbruk)
Kort pause med liten matbit
Parallelle sesjoner
Jordbruk (egne ansatte presenterer) Skogbruk
Presentasjon av personer og
Ulike former for kartlegging i skog –
ansvarsfordeling i faggruppa
hva må skogbruket ta hensyn til, hvem
«Matproduksjon og arealbruk»
kvalitetssikrer registreringene, hva er
det offentliges rolle. v/ seniorrådgiver
Presentasjon av prosjekt: «Vanlig
Jan Erik Ørnelund Nilsen,
jordbruksproduksjon»
Landbruksdirektoratet. Spørsmål og
Presentasjon av prosjekt: «Arealer
diskusjon
ute av drift»
Lunsj
Frivillig utferd til Greve Biogass (påmelding)

Priser, påmelding og praktisk informasjon
Priser
Hele samlingen med overnatting i enkeltrom
Dagpakke 16. september m/middag
Dagpakke 16. september u/middag
Dagpakke 17. september
Ekstra overnatting fra 15.- 16. september m/frokost

kr 2 400,kr 1 270,kr 645,kr 530,kr 925,-

Påmelding
Du melder deg på her: https://www.fylkesmannen.no/nb/vestfold-og-telemark/kurs-ogkonferanser/2019/09/kommunesamling-landbruk/

Påmeldingsfristen er 24. juni 2019. Påmeldingen er bindende.

Betaling
Du får tilsendt faktura for kompetansesamlingen så snart fristen er gått ut.

Transport
Veibeskrivelse, kart og informasjon om hotellet, finner du på hotellets hjemmeside.
https://unikegrandhotel.no/
Kollektivt: Tog til Tønsberg. Buss 01 fra Tønsberg til Åsgårdstrand havn. Se:
https://www.vkt.no/

Spørsmål?
Kontakt: Marita Bruun, fmtembr@fylkesmannen.no, tlf. 35 58 62 68 / 996 14 412

Vi håper å se deg!

Vennlig hilsen Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

